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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึ ขอ้มลูประชากรศาสตร ์รปูแบบการด ารงชวีติ และแรงจงูใจทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ (Hybrid) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอื ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีม่คีวามสนใจทีจ่ะเลอืกใชห้รอืซือ้รถยนต์ 
นัง่ส่วนบุคคล ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ (Hybrid) จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถติิทีใ่ชส้ าหรบัทดสอบสมมติฐาน คอืการวเิคราะหแ์บบ Chi-Square (2-test) และการทดสอบระดบัความสมัพนัธ์
ดว้ยสถติ ิCrammer’s V  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 28-37 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน/ หา้งรา้นและ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001- 35,000 บาท โดยพบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเกี่ยวกบัรูปแบบการด ารงชวีติที่เกี่ยวขอ้งกบัรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ โดยรวมระดบัปานกลาง และใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัมแีรงจงูใจใน
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ โดยรวมระดบัปานกลาง ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ยีห่อ้ Toyota ขนาดเครื่องยนต์ 1,500- 2,000 CC ดว้ยการผ่อน
ช าระกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 พบว่า 
 1.  ขอ้มูลประชากรศาสตรด์า้นเพศ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 2.  ขอ้มูลประชากรศาสตรด์้านอายุมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 3.  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในทุกดา้น 
 4.  ขอ้มลูประชากรศาสตรด์า้นอาชพี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นวธิกีารซือ้และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 5.  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 
__________________________________ 
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 6.  รปูแบบการด ารงชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นวธิกีารซือ้ และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 7.  รูปแบบการด ารงชีวิตด้านความสนใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีารซื้อ ด้าน
ยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้ และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 8.  รูปแบบการด ารงชวีติด้านความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีารซือ้ และดา้นยีห่อ้รถยนต์ที่
จะซือ้  
 9.  แรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภท
ไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 10.  แรงจูงใจด้านอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภท
ไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้และดา้นยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้  
 
ค าส าคญั: การด ารงชวีติ แรงจงูใจ พฤตกิรรม การซือ้ ผูบ้รโิภค รถยนตป์ระหยดัพลงังาน 

 
Abstract 

 
 This research aims to study the factor of demographic, lifestyles, motivation and purchasing 
decision behavior towards the fuel efficient vehicle: Hybrid System. The sample group used in conducting the 
research was the 400 people in Bangkok Metropolis aging 18 years old and above who are interested in or 
trend to purchasing the fuel – efficient vehicle: hybrid system by using a questionnaire as instrument to 
gather data .Statistical values use in analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by the methods of Pearson Chi - Square and Cramer’s V analysis.  
 The results of the study are as follow: 
 Most respondents were females aging between 28-37 years old holding bachelor’s degree. They 
work as the employees in the private companies with average monthly income between 25,001- 35,000 Baht. 
In overall, the respondents attitude toward the important of lifestyle and motivation were at the moderate 
level. 
  The research found that the most of respondents trend to purchase the Hybrid vehicle from 
“TOYOTA” 1,500-2,000 CC of engines by installment with various the financial institutions 
 The statistic significant analysis level at .05 found that:  
 1.  Demographic hypothesis test 
   1.1  Gender has relationship with purchasing decision behaviors on the fuel – efficient vehicle: 
Hybrid system in terms of the decision for purchasing, and the type of engines  
  1.2  Age has relationship with purchasing decision behaviors on the fuel – efficient vehicle: 
Hybrid system in term of the type of engines  
  1.3  Education level, has not relationship with purchasing decision behaviors on the fuel – 
efficient vehicle: Hybrid system  
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  1.4  Occupation has relationship with purchasing decision behaviors on the fuel–efficient 
vehicle: Hybrid system in terms of the methods of payment and the type of engines  
  1.5  Average monthly income has relationship with purchasing decision behaviors on the fuel – 
efficient vehicle: Hybrid system in term of the type of engines 
 2.  Lifestyle hypothesis test 
  2.1  Lifestyle in aspect of activities has relationship with purchasing decision behaviors on the 
fuel – efficient vehicle: Hybrid system in terms of the methods of payment and the type of engines 
  2.2  Lifestyle in aspect of interest has relationship with purchasing decision behaviors on the 
fuel – efficient vehicle: Hybrid system in terms of the decision for purchasing, the methods of payment, the 
selecting band for purchasing and the type of engines  
  2.3  Lifestyle in aspect of opinion has relationship with purchasing decision behaviors on the 
fuel – efficient vehicle: Hybrid system in terms of the decision for purchasing, the methods of payment and 
the selecting of vehicles brand 
 3.  Motivation hypothesis test 
  3.1  Rational Motivation factor has relationship with purchasing decision behaviors on the fuel – 
efficient vehicle: Hybrid system in terms of the decision for purchasing and the selecting of vehicles brand 
  3.2  Emotional Motivation factor has relationship with purchasing decision behaviors on the fuel 
– efficient vehicle: Hybrid system in terms of the decision for purchasing and the selecting of vehicles brand.  
 
Keywords: Subsistence, Motivation, Behavior, Purchase, Consumer, Fuel-efficient vehicle 

 
บทน า 
 ปจัจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์เขา้มามบีทบาทส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ เหน็ได้
จากนโยบายการลดภาษสี าหรบัรถยนตค์นัแรก โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิในภาคการผลติดา้นอุตสาหกรรม
ยานยนตข์องประเทศ และลดภาระเพื่อการลงทุนส าหรบัสิง่จ าเป็นในชวีติของประชาชนทัว่ไปส าหรบัรถยนต์คนัแรก ซึง่
เป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลศูนย์วิจ ัยกสิกรไทย (2554: 
ออนไลน์) ไดม้กีารคาดการณ์ยอดจองรถยนต์ภายในงานมหกกรรมยานยนต์ ครัง้ที ่33 มยีอดการจองรถยนต์ภายใน
งาน คดิเป็นอตัราการขยายตวัรอ้ยละ 14-23 ซึ่งมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3.8 ของยอดขายอุตสาหกรรม ประเภท
รถยนต์ที่ได้รบัความสนใจในปจัจุบนั ไดแ้ก่ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลส าหรบัชวีติคนเมอืง ทีม่ขีนาดเลก็กะทดัรดั 
สะดวกสบายต่อการเดนิทาง รวมถงึความสนใจต่อรถยนตพ์ลงังานทางเลอืก ไดเ้ขา้มาเป็นปจัจยัในการเลอืกซือ้รถยนต์
ต่อผูบ้รโิภคเนื่องจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีม่รีาคาเพิม่สงูขึน้ มาจากการปรบัราคาของน ้ามนัในตลาดโลก 
  มูลค่าการน าเข้าพลงังาน ในปี 2554 มีมูลค่ารวมการน าเข้าพลงังานน ้ามนัอยู่ที่ 1,247,217 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2553 รอ้ยละ 31.0 ของการน าเขา้พลงังานทัง้หมด ซึง่แนวโน้มของราคาพลงังานน ้ามนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ยงัส่งผลกระทบกบัภาคธุรกจิต่างๆ ทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ จากสถติิการน าเขา้พลงังานซึ่ง
พบว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาทีม่กีารใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 36.0 รองลงมาไดแ้ก่ ภาคธุรกจิ
ขนสง่ บา้นอยู่อาศยั ธุรกจิการคา้ และเกษตรกรรม  
 ดงันัน้การมองหาพลงังานทางเลอืก รวมถึง รถยนต์ทีม่สี่วนช่วยในการประหยดัพลงังานและแกไ้ขปญัหา
ราคาพลงังานที่มคีวามผนัผวนและเพิม่ขึน้สูงขึน้ จงึเป็นอกีปจัจยัส าคญัที่ช่วยให้ผู้บรโิภคมคีวามสนใจที่จะเลอืกซื้อ
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รถยนตท์ีม่สีว่นช่วยในการประหยดัพลงังาน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ท าใหบ้รษิทัผูป้ระกอบการรถยนต์ จงึต้องเร่ง
วจิยั คดิคน้ และพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติรถยนต ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์พลงังานของโลก  
 การน านวตักรรมเกีย่วกบัรถยนตท์ีช่่วยอนุรกัษ์พลงังานอกีประเภทหนึ่ง ซึง่ไดร้บัความสนใจเพิม่มากขึน้ใน
ปจัจุบนั คอื ระบบรถยนตแ์บบไฮบรดิ (องักฤษ: Hybrid) คอื ระบบการท างานของเครื่องยนต์ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์สองระบบ
ท างานร่วมกนั ระหว่างระบบการท างานของเครื่องยนต์ และ ระบบไฟฟ้า โดยทีร่ถยนต์ไฮบรดิสามารถประหยดัน ้ามนั
เชื้อเพลงิได้กว่าร้อยละ 25 ขึน้ไปเทยีบกบัรถยนต์แบบปกต ิซึง่ในปจัจุบนัตลาดรถยนต์พลงังานทางเลอืก พลงังาน
ไฮบรดิมีแนวโน้มได้รบัการตอบรบัจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เห็นได้จากการตวัเลขแนวโน้มที่สูงขึ้นของยอดขายใน
ภูมภิาคต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะภูมภิาคเอเชยีทีม่กีารขยายตวัถงึ 433% ระหว่างปี 2549–2552 (ทีม่า: http://www. 
polk.com) 
 รถยนตป์ระหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิรุ่นแรกออกสูต่ลาดโลกในราวปี 1997 โดยผูป้ระกอบการรถยนต์รถ
สญัชาตญิี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่โตโยต้าเป็นผูน้ า รถยนต์ไฮบรดิเขา้สู่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ครัง้แรก ในปี 2552 ไดแ้ก่ รถยนต์โตโยต้า แคมรี ่ไฮบรดิ และ โตโยต้า พรอิุส ในปี 2553 ท าใหย้อดจ าหน่ายรถยนต์           
โตโยต้าไฮบรดิในประเทศไทย จนถึงปจัจุบนัน้ี มจี านวนสูงถึงกว่า 30,000 คนั ในขณะเดยีวกนับรษิทัผูป้ระกอบการ
รถยนต์ต่างๆ ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสในการเขา้มามสี่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ไฮบรดิอกีเช่นเดยีวกนั  ท าใหผู้ว้จิยัมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษา “รปูแบบการด ารงชวีติ แรงจงูใจ และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังานประเภท
ไฮบรดิ (Hybrid) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ” เพื่อใหไ้ดท้ราบถงึความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
รูปแบบการด ารงชวีติ แรงจูงใจ และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิของผูบ้รโิภค   
ซึง่ท าให้ทราบถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีแ่ท้จรงิตลาดรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิ และสามารถน าขอ้มูล            
ทีไ่ดม้าใชใ้นการวางแผนการตลาดใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด ารงชวีติ รวมถงึการส่งเสรมิการใหค้วามรูด้า้น
ผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้อง ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นแนว
ทางการพฒันาปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคและเป็นการปรบักลยุทธท์าง
การตลาดและการวางแผนการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนตป์ระหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิไดใ้นอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาปจัจยัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านรูปแบบการด ารงชีวิต ในด้าน กิจกรรม ความสนใจ และ ความคิดเห็น ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นแรงจงูใจ อนัไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นเหตุผล แรงจูงใจดา้นอารมณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร(์Personalization) ไดแ้ก่ 
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
   1.1.4  อาชพี 
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   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.2  ขอ้มูลเกีย่วกบัรูปแบบการด ารงชวีติของผู้บรโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภท
ไฮบรดิ  
   1.2.1 ดา้นกจิกรรม 
   1.2.2  ดา้นความสนใจ 
   1.2.3 ดา้นความคดิเหน็ 
  1.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจในการซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ 
   1.3.1 ดา้นเหตุผล 
   1.3.2 ดา้นอารมณ์ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังานประเภท
ไฮบรดิของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์.  2538: 41-42) [1] การ
แบ่งส่วนการตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั จ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และ สถติทิีว่ดั
ไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิาย
ถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด ารงชีวิตหรอืด าเนินชีวิต อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 254-255) 
[2] ได้กล่าวว่า การด ารงชีวิตของมนุษย์จะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มแต่ละ กลุ่มมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัต ิ
พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกันไม่เพียง แต่เท่านัน้ เมื่อกลุ่มสงักดัชัน้ทางสงัคมและ
วฒันธรรม พฤตกิรรมของบุคคลในวฒันธรรมเดยีวกนักจ็ะมรีูปแบบที ่เรยีกว่า ’’ท านองเดยีวกนั” เช่นกนั บุคคลผู้เป็น
สมาชกิของกลุ่ม ชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรมจะพฒันาแบบแผน ของการด ารงชพีหรอืใชช้วีติ ตลอดจนแบบแผนของ
การบรโิภคขึน้มาเพื่อใชใ้นสงัคม แบบแผนดงักล่าวเราเรยีกว่า แบบของการใชช้วีติ (Lifestyle) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 54) [3] การจูงใจ (Motivation) หรอืสิง่จูงใจ 
(Motives) หมายถงึ พลงัสิง่กระตุน้ (Drive) ภายในแต่ละบุคคลซึง่กระตุน้ใหบุ้คคลปฏบิตัิ (Schiffman; & Kanuk. 1994: 
663) [4] จากความหมายนี้พลงัสิง่กระตุ้นจะประกอบดว้ยพลงัความตงึเครยีด ซึง่เกดิจากความต้องการทีไ่ม่ไดร้บัการ
ตอบสนอง และความต้องการนี้มีความหมายรวมไปถึง ความต้องการของบุคคลทัง้ที่รู้สกึตัวและจิตใต้ส านึกที่จะ
พยายามลดความตงึเครยีดโดยใช ้พฤตกิรรมทีค่าดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคดงักล่าวได ้และ
มผีลท าให ้ผูบ้รโิภคสามารถผ่อนคลายความรูส้กึตงึเครยีดลง นอกจากนี้ จุดมุ่งหมายเฉพาะในการเลอืก พฤตกิรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนัน้ยงัเป็นผลจากความคดิและการเรยีนรู ้ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอกีดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร            
ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป (เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่ใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์) ทีม่คีวามสนใจทีจ่ะเลอืกใชห้รอืซือ้รถยนต์นัง่ส่วน
บุคคลประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร 
ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป (เนื่องจากเป็นผูท้ี่มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์) ทีม่คีวามสนใจที่จะซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล
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ประเภทไฮบรดิ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอย่างเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนประชากรทีใ่ช้
ในการวจิยั รวมไปถงึเพื่อความสะดวก รวดเรว็ในการเกบ็ขอ้มูล มคีวามน่าเชื่อถือสงู โดยขนาดกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตร
ค านวณ (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา.  2545: 14) [5] โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดท้ีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ได้ขนาดตวัอย่าง 385 คน ส ารองแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ไว้ 15 ชุดดงันัน้จงึท าการแจกแบบสอบถามเป็นจ านวน            
400 ชุด การสุม่ตวัอย่างใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 28-37 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน/ หา้งรา้นและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25, 001- 35,000 บาท โดยพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเกี่ยวกบัรูปแบบการด ารงชวีติที่เกี่ยวขอ้งกบัรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ โดยรวมระดบัปานกลาง และใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัมแีรงจงูใจใน
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ โดยรวมระดบัปานกลาง ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ยีห่อ้ Toyota ขนาดเครื่องยนต์ 1,500- 2,000 CC ดว้ยการผ่อน
ช าระกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 พบว่า 
 1.  ขอ้มูลประชากรศาสตรด์า้นเพศ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 2.  ขอ้มูลประชากรศาสตรด์้านอายุมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 3.  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในทุกดา้น 
 4.  ขอ้มลูประชากรศาสตรด์า้นอาชพี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นวธิกีารซือ้และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 5.  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 6.  รปูแบบการด ารงชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นวธิกีารซือ้ และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 7.  รูปแบบการด ารงชีวิตด้านความสนใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีา รซื้อ ด้าน
ยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้ และดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 8.  รูปแบบการด ารงชวีติด้านความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีารซือ้ และดา้นยีห่อ้รถยนต์ที่
จะซือ้  
 9.  แรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภท
ไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้ 
 10.  แรงจูงใจด้านอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภท
ไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้และดา้นยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้  
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สรปุผลและอภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษาวิจยั รูปแบบการด ารงชีวิต แรงจูงใจ และพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยัด
พลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครมปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 
 1.  ลกัษณะด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  
  จากผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28- 37 ปี             
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน / ห้างร้านและ มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,001- 
35,000 บาท ทัง้นี้เน่ืองจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ถงึผูบ้รโิภคทีม่โีอกาสเป็นลกูคา้กลุ่มใหญ่ของผูผ้ลติรถยนตป์ระหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิ คอืเพศหญงิ วยักลางคนทีท่ างานเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน มรีะดบัการศกึษาและ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนทีส่งู เพราะมจี านวนทีม่ากและเริม่เขา้มามบีทบาทขึน้มากท่ามกลางสงัคมเมอืงในปจัจุบนั ซึง่ลกัษณะและ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหญ่กลุ่มน้ีได้รับการตอบสนองด้วยคุณลักษณะการใช้งานที่เน้นความความ
สะดวกสบาย คล่องตวัของรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลทีม่ขีนาดเลก็ กะทดัรดั ที่สามารถใช้ในการเดินทางในเมอืงได้อย่าง             
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของศูนย์วจิยักสกิรไทย (2554: ออนไลน์) พบว่า และการที่ประเทศไทยได้มกีารก าหนด
รถยนตส์เีขยีวทีมุ่่งเน้นการใชพ้ลงังานทางเลอืก ทีม่มีาตรฐานเพื่อประหยดัการใชพ้ลงังาน ประเภทไฮบรดิ ขึน้มาเป็น
นวตักรรมที่ช่วยอนุรกัษ์พลงังานประเภทหนึ่ง เพื่อดงึดูดความสนใจและ น าเสนอยานยนต์ทางเลอืกในการด ารงชวีติ
ปจัจุบนั ใหก้บัผูบ้รโิภคนอกจากน้ีผลการวจิยัยงัมคีวามสอดคลอ้งไปกบัการศกึษาของไพรนิทร์ ปราศอาพาธ (2546)             
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในกรุงเทพมหานคร จาก
ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มสีถานภาพโสด อายุ 26- 30 ปี การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 20,000 บาท เช่นเดยีวกนั  
 2.  รูปแบบการด ารงชีวิตของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด 
ประกอบด้วยด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเหน็ 
  2.1  ด้านกิจกรรม ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมผูบ้รโิภคมคีวามถีใ่นการท ากจิกรรมระดบัปานกลาง โดย
เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดแล้วพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ชอบท ากจิกรรมเดนิทางท่องเที่ยวโดยการขบัรถยนต์ส่วน
บุคคลเอง ในขณะที่ชอบท ากจิกรรมหรือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเกี่ยวกบัรถยนต์ต่างๆน้อย ทัง้นี้อาจเนื่องจาก
ความตงึเครยีดในการท างานของสงัคมปจัจุบนั จงึท าใหผู้บ้รโิภคส่วนมากมคีวามต้องการทีห่าเวลาเพื่อพกัผ่อน ขบัรถ
ท่องเทีย่วอย่างอสิระเป็นส่วนตวั หลกีหนีจากสภาวะการด ารงชวีติในปจัจุบนัชัว่ขณะ โดยถือเป็นการเติมพลงัให้กบั
ตวัเองเพื่อกลบัมาท างานอย่างเตม็ประสทิธภิาพต่อไป รวมถงึรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่กีารเปลีย่นแปลงในยุคปจัจุบนั
ท าให ้ความตอ้งการใชร้ถยนตส์ว่นบุคคลมคีวามตอ้งการเพิม่มากขึน้ เพื่อตอบความสองความตอ้งการในชวีติประจ าวนั
ในเรื่องการเดนิทาง รวมถงึ การท างานทีต่อ้งมกีารตดิต่อสือ่สารและกนัอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สเุมธ ภู่ข า 
(2555) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ฮอนดา้บรโิอ ้(Honda Brio) ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด ารงชีวิตด้านกิจกรรม ผู้บริโภคใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไกล 
ท่องเทีย่วกบักลุ่มเพื่อน และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภานุวฒัน์ ชุ่มชื่น (2555) พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
โตโยต้า รุ่นพรอีุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชวีิตของผู้ที่สนใจซื้อ
รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ รุ่นพรอีุส (Prius) ดา้นกจิกรรม,ความสนใจ และความคดิเหน็ โดยรวมรปูแบบการด าเนินชวิติอยู่ใน
ระดบัมากในกจิกรรม ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ชอบขบัรถออกไปท ากจิกรรม เช่น ออกไปรบัประทานอาหารตามรา้นอาหาร 
และออกไปท่องเทีย่ว รวมทัง้ใชร้ถยนตเ์พื่อท างานเป็นประจ า 
  2.2  ด้านความสนใจ ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมผูบ้รโิภคมคีวามสนใจระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาใน
รายละเอยีดแล้วพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามสนใจเกีย่วกบัรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิ ในขณะที่มี
ความสนใจในการแลกเปลีย่นขอ้มูลหรอืคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิปานกลาง ทัง้นี้
อาจเน่ืองจากปจัจุบนักระแสอนุรกัษ์ธรรมชาติเป็นสิง่ที่อยู่ในความสนใจของผู้บรโิภคส่วนมาก ดงันัน้ผู้บรโิภคในยุค
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ปจัจุบนันัน้จงึหนัมาใส่ใจในนวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองการใชง้านไดอ้ย่างเตม็ที ่ควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม
มากขึน้ นอกจากน้ีแนวโน้มการขึน้ราคาของพลงังานเชือ้เพลงิเขา้มามผีลต่อการเลอืกซือ้รถยนต์ในปจัจุบนัเหน็ไดจ้าก
การสร้างนวตักรรมรถยนต์ที่สามารถใช้น ้ามนั E85 รวมถึงการพฒันารถยนต์ที่ลดการใช้พลงังานเชื้อเพลงิโดยใช้
พลงังานอื่นในการขบัเคลื่อนทดแทน เช่นรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ทีค่วามคล่องตวัในการใชง้านควบคู่
ไปกบัการเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของเอกศิลป์ รุจิระก าธรชยั (2548) ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซื้อรถยนต์นัง่ขนาดเลก็ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
โดยผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่รกัความสะดวกสบาย มคีวามตอ้งการรถยนต์เพื่อการอ านวยความสะดวก 
และมคีวามคล่องตวัในการใชง้าน 
    นอกจากน้ีผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมแีนวโน้มการศกึษาหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ก่อนการบรโิภคสนิคา้
และบรกิารท าใหม้กีารจดัตัง้ชมรม หรอื แหล่งขอ้มูลใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑต่์างๆ ก่อนใชจ้รงิ การวจิยัของ สุเมธ 
ภู่ข า (2555) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อรถยนต์ฮอนดา้บรโิอ ้(Honda Brio) ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจ 
ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจขนาดหรอื ความคล่องตวัในการใชง้านเมื่อพจิารณาซือ้รถยนต์ โดยสนใจ
เขา้ร่วมหาขอ้มูลเกี่ยวกบัรถยนต์จากกลุ่มเพื่อนหรอืคนรู้จกัที่ใช้รถยนต์เหมอืนกนั และใช้สื่อสิง่พิมพ์ในการติดตา ม
ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัรถยนต ์ 
  2.3  ด้านความคิดเหน็ ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ระดบัมาก เมื่อพจิารณาใน
รายละเอยีดแลว้พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่ารถยนตป์ระหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิเป็นรถยนตท์ีช่่วยใน
การประหยดัพลงังานน ้ามนัและ ช่วยในการรกัษาสิง่แวดล้อม ในขณะที่มคีวามคดิเหน็ว่ารถยนต์ประหยดัพลงังาน
ประเภทไฮบริด เป็นรถที่มีราคาคุ้มค่ากบักรตดัสนิใจปานกลาง ทัง้นี้อาจเนื่องจากการน าเสนอขอ้มูลผ่านสื่อต่างๆ
เกีย่วกบัรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิไปยงัผูบ้รโิภคสามารถทีจ่ะสื่อสารถงึภาพลกัษณ์และ จุดเด่นในการ
ประหยดัพลงังานและ รกัษาสิง่แวดลอ้มซึง่สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัอย่างถูก
ทศิทาง สอดคลอ้งไปกบั ภานุวฒัน์ ชุ่มชื่น (2555) พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ทีโ่ตโยต้ารุ่น พรอีุส ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติของผูท้ีส่นใจซือ้รถยนต์ยีห่อ้โตโยตา้ รุ่นพรอีุส (Prius) 
ดา้นความคดิเหน็ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตอ้งการรถยนต์ทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิ เน่ืองจากปจัจุบนัค่าครองชพีมแีนวโน้มสงูขึน้
เรื่อยๆ ท าให้ต้องประหยดัค่าใช้จ่าย และรถยนต์ที่ใช้ควรมีรูปแบบทนัสมัย สวยงามซึ่งรถยนต์ยี่ห้อ พรีอุส (Pius)                  
มคีวามเหมาะสมต่อการใชว้านในชวีติประจ าอย่างมาก 
 3.  ข้อมูลแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด ประกอบด้วย ด้าน
เหตผุลและ ด้านอารมณ์ 
  3.1  ด้านเหตผุล ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมผูบ้รโิภคมแีรงจงูใจในระดบัปานกลาง โดยเมื่อพจิารณาใน
รายละเอยีดแลว้พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มแีรงจูงใจดา้นรถยนต์ประหยดัประเภทไฮบรดิมคีุณภาพของเครื่องยนต์ทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการใช้งานมาก ในขณะทีม่แีรงจูงใจในดา้นราคาของรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิมคีวาม
คุม้ค่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพปานกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนันัน้ยงัถอืความเป็นเหตุผลเป็นผล 
หรือประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม คุ้มค่ากบัเงนิที่ต้องจ่ายไปนัน้ เป็นสิง่ที่ส าคญัที่สุดในการตดัสนิใจซื้อสนิค้า  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกศลิป์ รุจริะก าธรชยั (2548) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืก
ซื้อรถยนต์นัง่ขนาดเล็กของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยผลว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญให้
ความส าคญัดา้นสมรรถนะของเครื่องยนตแ์ละ อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั รวมถงึราคารถยนต์ทีม่คีวามเหมาะสมกบั
คุณภาพ รวมถึงศูนย์บรกิารที่มอีย่างทัว่ถึงและ การวจิยัของ สุวณีา สุรยิประภากร (2551) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจและ ทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภค                           
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ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตดิา้นประโยชน์หลกัของผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัดมีาก อกีทัง้แรงจูงใจใน
ดา้นเหตุผลอยู่ในระดบัสงูมากกว่าแรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
  3.2  ด้านอารมณ์ ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมผูบ้รโิภคมแีรงจงูใจในระดบัปานกลาง โดยเมื่อพจิารณาใน
รายละเอียดแล้วพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแรงจูงใจด้านรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริดช่วยเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัสงัคมและ คนรอบขา้งเช่น แสดงถึงความเป็นคนที่ใส่ใจสิง่แวดล้อมปานกลางสูงสุด ในขณะที่มี
แรงจงูใจในดา้นเพื่อนร่วมงานหรอื คนรอบขา้งมคีวามสนใจและ เลอืกซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิ ทัง้นี้
อาจเนื่องจากรถยนตเ์ป็นสิง่อ านวยความสะดวกทีม่รีาคาค่อนขา้งสงู โดยเมื่อประกอบเขา้กบัเทคโนโลยใีนการประหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิทีช่่วยในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม จงึถอืเป็นสิง่ทีส่่งเสรมิผูใ้ชง้านหรอื เจา้ของใหม้ภีาพลกัษณ์ทีด่ี
ได้มาก เป็นผู้น านวตักรรมใหม่ๆ ที่วามารถบ่งบอกถึงบุคลกิภาพของคนในยุคปจัจุบนัที่ต้องการเป็นผู้น า และเป็นที่
ยอมรบัของสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พษิณุ ชื่นอารมย ์(2554) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่องทศันคตแิละแรงจูงใจ             
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของบริษัท ปตท.มหาชน จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องขอ้มูลแรงจูงใจของการใช้พลงังานทดแทนก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของผูต้อบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มแีรงเกี่ยวกบัแรงจูงใจของการใชพ้ลงังานทดแทนก๊าซธรรม (NGV) ดา้นอารมณ์
โดยรวมอยู่ในระดบัมากได้แก่ การใช้ก๊าซNGVสร้างภาพลกัษณ์ทีดต่ีอสิง่แวดล้อม พงึพอใจกบัเทคโนโลยีใหม่ของ
พลงังานเชือ้เพลงิมคีวามรูส้กึมัน่ใจในระบบความปลอดภยัของก๊าซ NGV มคีวามรูส้กึว่าระบบก๊าซ NGV เป็นทีย่อมรบั
ของสงัคม มคีวามรู้สกึว่าการใช้ก๊าซ NGV บ่งบอกถึงความทนัสมยั พงึพอใจกบัการบรกิารของสถานีบรกิาร และ
แรงจูงใจของการใช้พลงังานทดแทนก๊าซธรรมชาติ (NGV) และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ เอกชยั พนัธุล ี(2553) 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตเ์ซฟโรเลต อาวโีอของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร แรงจูงใจดา้น
อารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยในระดบัน้อย ค่อนไปทางมาก ทีต่ดัสนิใจเลอืกซือ้ตดัสนิใจซื้อรถยนต์เซฟโรเลต           
อาวโีอ เนื่องจากรถยนต์สายพนัธุอ์เมรกินั จะท าใหภ้าพลกัษณ์ในลกัษณะความหรูหรา และทนทานมากกว่าค่ายทีม่า
จากญีปุ่น่  
 4.  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด  
  พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ดว้ยการผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงนิ
ต่างๆ โดยส่วนมากจะซือ้ยีห่อ้ Toyota ขนาดเครื่องยนต์ 1,500- 2,000 CC ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคปจัจุบนั
รบัทราบและ รูจ้กัรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ทีถู่กพฒันาใหส้ามารถใหพ้ลงังานทางเลอืกไดห้ลากหลาย
เป็นอย่างด ีประกอบกบัความคล่องตวัในการใชง้านของขนาดเครื่องยนตท์ีเ่หมาะสมกบัความต้องการของผูใ้ชง้าน เช่น 
1,500- 2,000 CC ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ได ้ง่ายแต่รถยนต์ประเภทนี้ค่อนขา้งทีจ่ะมรีาคาสงู จงึท าให้
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะซือ้โดยการผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ วชิุดา  พฤกษาชาต ิ
(2547) ความคาดหวงัและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถยนต์คนัแรกของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รถยนตค์นัแรกของกลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ ยงัไม่
มกี าหนดเวลาทีแ่น่นอนเรื่องเวลาทีต่้องการซือ้รถยนต์ และวตัถุประสงคห์ลกัในการซือ้รถยนต์คนัแรก ส่วนใหญ่เพื่อ
ความสะดวกสบาย รปูแบบในการช าระเงนิในการซือ้ครัง้แรก คอื เช่าซือ้จากบรษิทัลสิซิง่ 
 5.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล รูปแบบการด ารงชีวิตและ แรงจูงใจ กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด  
  5.1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
   เพศ 
   เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิดา้นการ
ตัดสนิใจซื้อ และด้านขนาดเครื่องยนต์ที่จะซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ทิพวรา ลภิศพิมาน (2554) ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ Toyota ขนาดเครื่องยนต ์
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1500CC ของผู้ขบัขีร่ถยนต์ในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลมผีลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ Toyota ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากความต้องการของผูช้ายและผูห้ญงิในการเลอืกทีจ่ะใช้
งานรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดินัน้ไม่เหมอืนกนัทัง้ในดา้นของขนาดเครื่องยนต์และ รูปลกัษณ์ภายนอกที่
สือ่ถงึผูเ้ป็นเจา้ของ 
   เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิดา้น
วธิกีารซื้อ และยี่ห้อรถยนต์ที่จะซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรารตัน์ ทองยงั (2550) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ฮอนดา้ แจ๊สของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ
แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ ฮอนดา้ แจ๊ส ในดา้นตราสนิค้า ราคาและ คุณภาพที่แตกต่างกนั ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดินัน้เป็นนวตักรรมทีไ่ดถู้กพฒันาเพื่อทีจ่ะสามารถใชพ้ลงังาน
ทางเลอืกไดห้ลายหลาย ตอบสนองต่อกระแสอนุรกัษ์ธรรมชาตใินปจัจุบนัจากผูผ้ลติรถยนตห์ลายยีห่อ้ โดยเฉพาะผูผ้ลติ
รายใหญ่อย่าง Toyota ซึง่ถอืไดว้่าเป็นยี่หอ้ท าใหผู้บ้รโิภครู้จกัถึงรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิเป็นยีห่้อ
แรกๆ ประกอบกบัการทีเ่ป็นรถยนตท์ีม่รีาคาค่อนขา้งสงู ท าใหไ้ม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิหรอื ชายนัน้กจ็ะท าการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังานทัง้ในดา้นยีห่อ้ Toyota และ วธิกีารซือ้โดยการผ่อนช าระผ่านสถาบนัการเงนิไม่ต่างกนั 
   อายุ 
   อายุมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิด้าน
ขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรารตัน์ ทองยงั (2550) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ฮอนดา้ แจ๊สของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั 
มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้า แจ๊สในด้านตราสนิค้า ราคาและคุณภาพที่แตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สุวณีา สุรยิประภากร (2551) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ความรู ้ความเขา้ใจและ ทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตอ์โีค คาร ์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมี
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถอโีค คาร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุน้อยจะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิซือ้รถอโีค คาร ์มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนันัน้มคีวามแตกต่างกนัทัง้ในเรื่องของความคดิเพราะประสบการณ์ชวีติทีต่่างกนั ท าใหพ้ฤตกิรรม
การตดัสนิใจที่จะซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริดนัน้ไม่เหมือนกนั ในขณะที่อายุไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีารซือ้และ ดา้นยีห่อ้
รถยนตท์ีจ่ะซือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขา้งต้น ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ
ยีห่อ้ Toyota ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคหลายวยัในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มนัน้ ถอืไดว้่าเป็นที่รูจ้กั
และเป็นผูน้ าตลาดในปจัจุบนัน้ี จงึท าใหผู้บ้รโิภคทุกวยัท าการตดัสนิใจเลอืกซือ้ ดว้ยการผ่อนช าระเช่นเดยีวกนั 
   ระดบัการศึกษา 
   ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภท
ไฮบรดิดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีารซือ้ ดา้นยีห่อ้รถยนต์ทีจ่ะซือ้และดา้นขนาดเครื่องยนต์ทีจ่ะซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วชิุดา พฤกษาชาต ิ(2547) ความคาดหวงัและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์คนัแรกของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา ทีต่่างกนัมผีลต่อความคาดหวงัด้านผลติภณัฑ ์ดา้น
คุณลกัษณะและคุณสมบตัต่ิอการซือ้รถยนต์ คนัแรกของกลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้
อาจเน่ืองมาจากช่องทางการสื่อสารในปจัจุบนัที่มคีวามก้าวหน้า และหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร มผีลท าให้
ผูบ้รโิภคไม่ว่าอยู่ในระดบัการศกึษาได ้มโีอกาสทีไ่ดร้บัขอ้มูลและการแสวงหาขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ดงันัน้
ผู้บริโภคจงึสามารถหาขอ้มูลจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ประกอบการตดัสนิใจในการพิจารณาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจซื้อ
รถยนต ์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีม่ใีนปจัจุบนั 
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   อาชีพ 
   อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิดา้น
วธิกีารซือ้และ ดา้นขนาดเครื่องยนต์ทีจ่ะซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรารตัน์ ทองยงั (2550) ทีไ่ดท้ าการศกึษา
เรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ฮอนดา้ แจ๊ส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่
มลีกัษณะอาชพีที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้า แจ๊ส ในด้านตราสนิค้า ราคาและ คุณภาพที่
แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนันัน้จะมวีฒันธรรม ประสบการณ์ หรอืค่านิยมทีไ่ม่เหมอืนกนั 
ดงันัน้ความต้องการทีจ่ะเลอืกซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดินัน้ย่อมแตกต่างกนั ในขณะที่ผลการวจิยั
พบว่า อาชีพไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด  ด้านการ
ตดัสนิใจซื้อและ ด้านยี่ห้อรถยนต์ที่จะซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัขา้งต้น ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการน าเสนอถึง
รถยนต์ ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิของยีห่้อ Toyota นัน้ค่อนขา้งมคีวามโดดเด่น สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบั
รถยนต์ประเภทน้ีและ เป็นทีรู่จ้กัของผู้บรโิภคปจัจุบนัมากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคทุกอาชพีมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ใน
ดา้นของยีห่อ้รถยนตท์ีไ่ม่ต่างกนั 
   รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
ประเภทไฮบรดิ ดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรารตัน์ ทองยงั (2550) ทีไ่ดท้ าการศกึษา
เรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ฮอนดา้ แจ๊ส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่
มรีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ฮอนดา้ แจ๊ส ในดา้นตราสนิคา้ ราคาและ คุณภาพทีแ่ตกต่างกนั
และ งานวจิยัของ สุวณีา สุรยิประภากร (2551) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง ความรู้ ความเขา้ใจและ ทศันคติที่มผีลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตอ์โีค คาร์ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจรถอโีค คารแ์ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากรายไดข้อง
ผูบ้รโิภคนัน้เป็นสิง่ทีส่ร้างความสามารถในการเป็นเจ้าของสนิค้าทีต่้องการให้กบัผู้บรโิภค ดงันัน้ผู้บรโิภคที่มรีายได้
ต่างกันจึงเลือกที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ประเภทไฮบริดที่มีขนาดเครื่องยนต์ที่เหมาะ สมกับ
ความสามารถในการจ่ายเงนิของแต่ละคนต่างกนัไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีใ่นปจัจุบนัทีม่รีถยนตห์ลายผูป้ระกอบการออก
รถยนต์รุ่นใหม่ที่มขีนาดเครื่องยนต์แตกต่างๆ กนัเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มได้เพิ่มมากขึ้น            
ซึง่รายไดถ้อืเป็นปจัจยัส าคญัอกีประการหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภคของบุคคล เน่ืองจากรายได้
เป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคน ตลอดจนความคดิและพฤตกิรรมต่างๆ ในขณะที่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีาร
ซือ้และ ดา้นยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัขา้งตน้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากราคาทีค่่อนขา้งสงูของรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ จากการพฒันานวตักรรมการใชง้านพลงังานทางเลอืกทีห่ลากหลาย ท าใหผู้บ้รโิภคที่
มรีายไดทุ้กระดบัเลอืกทีจ่ะซือ้ดว้ยวธิกีารผ่อนช าระเงนิ ในยีห่อ้รถยนตท์ีเ่ป็นทีน่ิยมไม่แตกต่างกนัอย่างชดัเจน 
  5.2  รปูแบบการด าเนินชีวิต 
   ด้านกิจกรรม 
    รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิ ดา้นวธิกีารซือ้และ ดา้นขนาดเครื่องยนตท์ีจ่ะซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกศลิป์ รุจริะ
ก าธรชยั (2548) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซือ้รถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ของคนวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการด ารงชวีติดา้นความถีใ่นการขบัรถยนต์ในแต่ละสปัดาหม์คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รถยนต์ส่วนบุคคล ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากสงัคมปจัจุบนัอยู่ในสภาการณ์ทีเ่ร่งรบี มกีารแข่งขนัที่
ค่อนขา้งสูง มคีวามตงึเครยีดในทุกการด ารงชวีติท าให้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมที่จะพกัผ่อนโดยการเดนิทางท่องเทีย่ว
ตามสถานที่ต่างๆ โดยการขบัรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ผู้บริโภคจึงมีความต้องการที่จะซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน 
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ประเภทไฮบรดิ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่องเทีย่วของแต่ละบุคคล แต่ละครอบครวัทีต่่างกนัไป และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อ านาจ บุญขวญั (2548) ไดท้ าการศกึษาทศันคติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทมหานครทีม่คีอืรถยนต์
ฮอนดา้ รุ่นแจ๊ส ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคในเขตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
กิจกรรมความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้า รุนแจ๊ ส และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมี
ความสมัพนัธก์บัทศันคตทิีม่ต่ีอรถยนตฮ์อนดา้ รุ่นแจ๊ส โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
   รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ดา้นการตดัสนิใจซือ้และ ดา้นยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัขา้งต้น 
ทัง้นี้อาจเนื่องจากรถยนต์ประหยัดพลังงาน ประเภทไฮบริด ที่ถูกน าเสนอออกสู่ตลาดในทุกวันนี้ ยังไม่มีความ
หลากหลายของยีห่อ้มากนกั ท าใหถ้งึแมผู้บ้รโิภคจะมกีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนตแ์ตกต่างกนัเช่นไร แต่ผูบ้รโิภคยงัมี
ทางเลอืกของยี่หอ้รถยนต์ที่น้อยจงึส่งผลให้พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ  
ในดา้นยีห่อ้ของรถยนตท์ีจ่ะซือ้จงึไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างเหน็ไดช้ดั 
    ด้านความสนใจ 
    รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ประหยัดพลังงาน ประเภทไฮบริดด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านวิธีการซื้อ ด้านยี่ห้อรถยนต์ที่จะซื้อและ ด้านขนาด
เครื่องยนต์ที่จะซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุเมธ ภู่ข า (2555) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ฮอนดา้บรโิอ ้(Honda Brio) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่า รูปแบบ
การด ารงชวีติดา้นกจิกรรม ความสนใจและ ความคดิเหน็มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ฮอนดา้บรโิอ้  ทัง้นี้อาจ
เน่ืองจากปจัจุบนักระแสการอนุรกัษ์ธรรมชาตมิมีากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามสนใจเกีย่วกบัรถยนต์ประหยดั
พลงังาน ประเภทไฮบรดิมากขึน้ ในแง่มุมทีแ่ตกต่างกนัออกไป จงึท าใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประเภทนี้นัน้
ต่างกนัตามความตอ้งการทีจ่ะสามารถตอบสนองการใชง้านและ ความสนใจทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พชิชาภา กติตนินัทว์ฒันา ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตแิละแรงจงูใจของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการ
เลือกใช้รถยนต์นิสสนั มาร์ช ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบกิจกรรมด้านความสนใจมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการเลอืกใชร้ถยนตน์ิสสนั มารช์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยดา้นเหตุผลในการเลอืกซือ้ เพื่อความ
ประหยดั เพื่อการใชส้อย และเพื่อความสะดวกสบายในการเดนิทาง 
    ด้านความคิดเหน็ 
    รูปแบบการด าเนินชีวติด้านความคดิเห็น มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นวธิกีารซือ้และด้านยี่หอ้รถยนต์ที่จะซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ทพิวรา ลภิศพมิาน (2554) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวติที่มอีทิธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ Toyota ขนาดเครื่องยนต์ 1500CC ของผู้ขบัขีร่ถยนต์ในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการด าเนินชวีติทัง้ดา้นกจิกรรม ความสนใจและ ความคิดเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้
รถยนต์ในทุกๆ ดา้น ทัง้นี้อาจเนื่องจากการประชาสมัพนัธแ์ละ การโฆษณาอย่างทัว่ถงึของรถยนต์ประหยดัพลงังาน 
ประเภทไฮบรดิ ท าใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่เขา้ใจและ รบัรูถ้งึความเป็นรถยนต์ทีช่่วยประหยดัพลงังานน ้ามนัและช่วยใน
การรกัษาสิง่แวดล้อม ท าใหส้ามารถมขีอ้มูลในการพจิารณาเพื่อตดัสนิใจซือ้รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ          
ได้มากขึน้ ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้จงึมคีวามแตกต่างกนัไปตามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคที่มต่ีอขอ้มูลที่
ไดร้บันัน้ๆ 
  5.3  แรงจงูใจ 
   ด้านเหตผุล 
   แรงจูงใจ ด้านเหตุผล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลังงาน 
ประเภทไฮบรดิ ดา้นการตดัสนิใจซือ้และ ดา้นยีห่อ้รถยนต์ทีจ่ะซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวณีา สุรยิประภากร 
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(2551) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจและ ทศันคติที่มต่ีอแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์             
อีโค คาร์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการซื้อรถอีโค คาร์ ด้านเหตุผล                       
มีความสมัพันธ์ระดับต ่าในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ รถอีโค คาร์  ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคปจัจุบนัสว่นใหญ่จะใชเ้หตุผลเป็นตวัหลกัในการพจิารณาตดัสนิใจซือ้สนิคา้
อย่างรอบคอบมากยิง่ขึน้ เพื่อใหไ้ดคุ้ณประโยชน์สงูสดุ อาทเิช่น ราคาของรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ทีม่ี
ความคุม้ค่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ เครื่องยนตม์ปีระสทิธภิาพในการใชง้านและไดร้บัการผลติจากบรษิทัผูป้ระกอบ
รถยนตช์ัน้น าทีม่ชีื่อเสยีง และช่วยในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ จงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตใ์นดา้น
การตดัสนิใจซือ้และ ยีห่อ้รถยนตท์ีจ่ะซือ้นัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจนตามเหตุผลของผูบ้รโิภคแต่ละคน 
   ด้านอารมณ์ 
   แรงจูงใจ ด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลังงาน 
ประเภทไฮบรดิ ดา้นการตดัสนิใจซือ้และ ดา้นยีห่อ้รถยนต์ทีจ่ะซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวณีา สุรยิประภากร 
(2551) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจและ ทศันคติที่มต่ีอแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์               
อีโค คาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการซื้อรถอีโค คาร์ ด้านอารมณ์                  
มีความสมัพันธ์ระดับต ่าในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ รถอีโค คาร์ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปจัจุบนัทีม่คีวามเป็นปจัเจกชนมากยิง่ขึน้ ต้องการ
สนิคา้ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่นมากขึน้ ดงันัน้แรงจูงใจ ดา้นอารมณ์จงึถอืเป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหน่ึง
ทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ โดยเฉพาะดา้น การตดัสนิใจซือ้และยีห่อ้
รถยนต์ทีจ่ะซือ้นัน้มคีวามแตกต่างกนัชดัเจน และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิชาภา กติตินันทว์ฒันา ทีไ่ดศ้กึษา
เรื่อง ทศันคตแิละแรงจงูใจของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชร้ถยนต์นิสสนั มารช์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า จากการวิจยัพบว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์นิสสนั มาร์ช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้ด้านเหตุผลในการเลอืกซื้อรถยนต์นิสสนั มาร์ช เพื่อประหยดัน ้ามนั ด้านเหตุผลในการเลอืกซื้อ
รถยนต์นิสสนั มาร์ช เพื่อใช้สอยด้านเหตุผลในการเลอืกซื้อรถยนต์นิสสนั มาร์ช เพื่อความสะดวกสบความสมัพนัธ์             
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการศึกษาเรื่องรูปแบบการด ารงชีวิต แรงจูงใจ และพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยัด
พลงังานประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 ผูป้ระกอบการรถยนต์ประหยดัน ้ามนั ประเภทไฮบรดิ ควรมกีารด าเนินการและวางกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อให้เขากบักลุ่มผู้บริโภค ตามลักษณะ รูปแบบการด ารงชีวิต รวมถึง สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรถยนต ์
ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ในดา้นดงัต่อไปนี้  
 1.  ดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ 
  ด้านกิจกรรม ผู้ประกอบการรถยนต์ประหยัดน ้ามัน ประเภทไฮบริด ควรพัฒนารถยนต์ให้มีความ
คล่องตวั มคีวามสะดวกสบายในการโดยสารและ มเีครื่องยนต์ทีม่ปีระสทิธภิาพ เนื่องจากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรูปแบบการด ารงชีวิต ด้านกิจกรรมโดยชอบเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการขบัรถยนต์ส่วนบุคคล             
มากที่สุด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด ควรที่จะท าความเขา้ใจ และ ติดตาม
รูปแบบการด ารงชวีิตของผู้บรโิภคยุคปจัจุบนัที่แสดงออกผ่านกจิกรรม ความสนใจ และความคิดเหน็ในการใช้ชวีิต           
เพื่อใช้เป็นหลกัในการพฒันาผลิตภัณฑ์ ตัง้ราคาและ ท าการส่งเสริมการตลาดตลอดจนการวางกลยุทธ์ในการจัด
จ าหน่าย หรอืปรบัรูปแบบการสื่อสาร กจิกรรมต่างๆทางการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกบัการด ารงชวีติ เพื่อก่อให้เกดิ
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ความพงึพอใจในการใชง้านใหก้บัผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ เนื่องจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบการด ารงชวีติส่วนใหญ่
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ  
  ด้านความสนใจ ผู้ประกอบการรถยนต์ประหยดัน ้ามนั ประเภทไฮบริด ควรท าการประชาสมัพนัธ์
เปรยีบเทยีบคุณภาพและ ประสทิธภิาพของเครื่องยนต์ทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่ารถยนต์ประเภทอื่นไปยงัผูบ้รโิภคใหท้ัว่ถงึ 
ชดัเจน และเปิดช่องทางใหผู้บ้รโิภคสามารถหาขอ้มูลเกีย่วกบัรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ทัง้ในดา้นการ
เปรยีบเทยีบราคา สถานทีจ่ าหน่าย และอื่นๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภค และสามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่าย
ยิง่ขึน้ เนื่องจากผลการวจิยัรูปแบบการด ารงชวีติของผูบ้รโิภค ดา้นความสนใจ แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคมคีวามสนใจ
เกี่ยวกบัรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด อยู่แล้วและแรงจูงใจ ด้านเหตุผลของผู้บรโิภค แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้รโิภคเหน็ว่ารถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ มคีุณภาพของเครื่องยนตท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการใชง้าน 
  ด้านความคิดเห็น ผู้ประกอบการรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด ควรมุ่งเน้นการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธถ์งึคุณสมบตัเิด่นในการใชพ้ลงังานทางเลอืก ไดน้อกจากพลงังานน ้ามนั ไปยงัผูบ้รโิภคใหม้ากและ ทัว่ถงึ
มากยิง่ขึ้น เนื่องจากผลการวิจยัแสดงให้เหน็ถึงรูปแบบการด ารงชีวติ ด้านความคดิเหน็ที่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เห็นว่า
รถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด เป็นรถยนต์ที่ช่วยในการประหยดัพลงังานน ้ามนัและ ช่วยในการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม และแรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เหน็ว่ารถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ 
ช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัสงัคมและ คนรอบขา้งเช่น แสดงถงึความเป็นคนทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้ม 
 2.  ดา้นแรงจงูใจ 
   ผูป้ระกอบการรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ต้องค านึงถงึแรงจูงใจในการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคโดยเฉพาะด้านเหตุผล เนื่องจากแรงจูงใจมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ ท าให้ผู้ประกอบการจ าต้อง
คน้หาแรงจงูใจของผูบ้รโิภคและ น ามาพฒันาปรบัปรุงเสนอขายสิง่นัน้กลบัไป และรกัษาความสมัพนัธข์องลูกคา้ใหเ้ป็น
ระยะเวลานานเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผูซ้ื้อ ท าให้สามารถเพิม่ยอดขายและ รายได้ดงัเป้าหมายทีต่ัง้ไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ เนื่องจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า แรงจูงใจทัง้ดา้นเหตุผลและ อารมณ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 3.  ผูป้ระกอบการรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ควรที่จะศกึษาถงึกลยุทธ์การท าตลาดทัง้ดา้น
ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย หรอืกระทัง่การสง่เสรมิการขายทีป่ระสบผลส าเรจ็ของรถยนต์ยี่หอ้ Toyota เนื่องจาก
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ยีห่อ้ Toyota เมื่อมโีอกาส 
นอกจากนี้ ยงัควรทีจ่ะน าเสนอทางเลอืกทีห่ลายหลายในการช าระเงนิค่าซือ้รถยนต์ใหก้บัผูบ้รโิภค อาทเิช่น การผ่อน
ช าระกบัสถาบนัการเงนิได้หลายบรษิัท เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าไดเ้ลอืกใช้บรกิาร เนื่องจากผลการวจิยั
แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ดว้ยการผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงนิ
ต่างๆ มากกว่าเงนิสด  
 4.  ผู้ประกอบการรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ์
รถยนตข์นาดเครื่องยนต ์1,500- 2,000CC ใหม้ากขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีม่ากของตลาด ซึง่ผลการวจิยัแสดง
ให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,500-2,000CC มากกว่าขนาดอื่น ทัง้นี้ 
เนื่องมาจากรถยนต์ที่ขนาดเครื่องยนต์ดงักล่าว สะทอ้นถงึความต้องการ และ ความเหมาะสมในการใชช้วีติในเมอืงที่
ตอ้งการความคล่องตวัในการเดนิทาง ในขณะเดยีวกนั ยงัไดร้บัความสะดวกสบายจากการขบัขีอ่กีดว้ย  
 5. ผูป้ระกอบการรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ควรใหค้วามส าคญักบัความแตกต่างกนัขอ้มูล
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคแต่ละคน เพื่อให้สามารถวางแผนการตลาด หรือปรบักลยุทธ์ในการพฒันา
ผลติภณัฑ์ หรอืการส่งเสรมิการตลาดให้สอดคล้องกบัผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัไป อกีทัง้ยงั
สามารถเกบ็ไวเ้ป็นฐานขอ้มลูของลกูคา้แต่ละรายทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั จงึควรทีจ่ะใหค้วามส าคญักบัการ
ผลิตนวตักรรมรถยนต์ประหยดัพลงังาน ประเภทไฮบริด ให้มีความสอดคล้องไปกบัความต้องการของผู้บริโภคใน
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หลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเพศหญิง วยักลางคน ที่มรีายไดสู้งนี้ เพราะถอืได้ว่า เป็นผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่ทีม่ศีกัยภาพ            
ในการซือ้สงูกลุ่มหนึ่งทีไ่ม่ควรมองขา้ม 
 ส าหรบัใช้ต่อไปในการบรกิารหลงัการขาย เพื่อสร้างความประทบัใจในการใช้บรกิารซึง่อาจก่อใหเ้กดิการ
บอกต่อและ การซื้อซ ้าต่อไป เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตป์ระหยดัพลงังาน ประเภทไฮบรดิ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ทางผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าควรท าการศกึษา แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
รถยนต์ประหยัดพลังงาน ของผู้บริโภคในสงัคมเมืองท่ามกลางสภาวการณ์เปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน เพื่อให้
ผูป้ระกอบการรถยนตป์ระหยดัพลงังานไดม้ขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรบัมอืและ ปรบัตวัเพื่อรองรบั
ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในอนาคต 
 นอกจากนี้ยงัควรทีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบถงึทศันคตแิละ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมต่ีอรถยนต์
ประหยดัพลงังานของยีห่อ้รถยนต์ Honda และ Toyota ทีเ่ป็นผูน้ าตลาดรถยนต์ในปจัจุบนั เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึจุดเด่น 
จุดดอ้ยของการท าตลาด และกลยุทธท์ีท่ ัง้สองยีห่อ้ใชใ้นน าเสนอต่อผูบ้รโิภคปจัจุบนั ซึง่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
พฒันากลยุทธข์องผูป้ระกอบการรถยนตย์ีห่อ้อื่นๆ หรอืเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีส่นใจไดต่้อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้จะไม่สามารถส าเรจ็สมบูรณ์ได้ดว้ยดถี้าไม่ไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจากอาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ ์คอื ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลา
อนัมคี่าใหค้วามอนุเคราะหใ์นการดแูลแกไ้ขขอ้บกพรอ้ง ใหค้วามรู ้ค าแนะน า และแนวทางในการท างานวจิยัทีม่คีุณค่า 
และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ นบัตัง้แต่เริม่ด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ใน
ความกรุณาและเมตตาทีม่แีก่ผูว้จิยัตลอดมา คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ท่าน อาจารย ์ดร .พนิต กุลศริ ิและ 
อาจารย ์ดร.มนู ลนีะวงศ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์และใหค้วามอนุเคราะหอ์ย่างสงู
ในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืเพื่อการวจิยั และใหค้ าแนะน าต่างๆ ในการวจิยัครัง้นี้ รวมถงึ
คณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ละประสบการณ์อนัมค่ีาต่างๆ อนัน ามาซึง่ความรูแ้ละ
ความเขา้ใจทีม่คีุณค่ายิง่ ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามดว้ย
ความเตม็ใจ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีรวมถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยั เจา้หน้าทีป่ระจ าภาควชิา
บรหิารธุรกจิ รวมถงึ บณัฑติวทิยาลยั ทุกๆ ท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
และขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่นที่ 12 ทัง้ที่เป็นรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกท่าน ที่เป็น
ก าลงัใจ ความช่วยเหลอื รวมถงึใหค้ าแนะน าต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์ยิง่ 
 สุดท้ายนี้ คุณงามความดแีละประโยชน์ที่เกดิคุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบันี้ผู้วจิยัขอมอบเป็น
เครื่องบชูาพระคุณอนัใหญ่ยิง่ของบดิา มารดา ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีา
โดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้อันเป็นพื้นฐาน
ตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเอง ทีส่นบัสนุนและใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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