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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม              
การซือ้รถยนตอ์โีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชท้ดสอบ
สมมตฐิาน ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด มอีายุระหว่าง 28-31 ปี ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนประมาณ 20,001-30,000 บาท จ านวน
สมาชกิในครอบครวั 3-4 คน มงีบประมาณในการซือ้รถยนตอ์โีคคารเ์ฉลีย่ เท่ากบั 568,200 บาทต่อคนั ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกบัรถยนต์อีโคคาร์ อยู่ในระดบัเห็นด้วย และ           
ความคดิเหน็ต่อปจัจยัรปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนตอ์โีคคาร ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนสมาชกิ
ในครอบครวั ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ในด้านราคาในการซื้อโดยเฉลี่ยแตกต่างกนั และอายุ 
สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารใ์นดา้นการ
แนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนตอ์โีคคาร์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารใ์นดา้นราคาในการซือ้โดยเฉลีย่ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.05, 0.01 ตามล าดบั และดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนต์อโีค-คาร์             
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ในด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชดิหรือบุคคลที่รู้จกั  อย่างมีนัยส าคญั              
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ ความสนใจ ความคิดเห็นที่เกี่ยวขอ้งกบัรถยนต์อีโคคาร์ มีความสมัพนัธ์             
กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร์ ดา้นราคาในการซือ้โดยเฉลีย่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.01 ตามล าดบั 
และความสนใจ ความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนต์อโีคคาร ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคาร์ ดา้นการ
แนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.01 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด รปูแบบการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร์ 
 

ABSTRACT 
 
 This research aimed to study marketing mix, lifestyle and eco car’s buying behavior of consumers in 
Bangkok Metropolis. This research was conducted using questionnaires as a tool to collect the statistical data for 
data analysis from sample size in this research was 400 respondents. The analysis included percentage, mean 
score, standard deviation and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results showed that the majority of respondents were single female, aged between 28-31 years whose 
level education was Bachelor’s degree. They were office workers with the monthly average revenue between 
20,001-30,000 baht, number of family members 3-4 person. They have bought the eco car with an average 
spending amount 568,200 Baht per car. Most respondents opinion towards marketing mix factors were at the agree 
level. Most respondents opinion towards lifestyle factors also were at the agree level. 
 The results of hypothesis testing were as follows: 
 Respondents with different demographic such as gender, age, marital status, education level, occupation, 
monthly income and family members had different buying behaviour towards average spending amount. While 
respondents with different demographic such as age, marital status, monthly income and family members had 
different buying behaviour towards eco car introduction to close friend. 
 Marketing mix factors in terms of product, place, promotion had a significant relationship towards buying 
behaviour on the average spending amount at the level of 0.01, 0.05, 0.01 respectively. Marketing mix factors in 
terms of promotion a significant relationship towards buying behaviour on the eco car introduction to close friend 
at the level of 0.01. 
 Lifestyle factors in terms of interests, opinion had significant relationship towards buying behaviour on 
average spending amount at the level of 0.01, 0.01 respectively. Lifestyle factors in terms of interests, opinion had 
significant relationship towards buying behaviour on eco car introduction to close friend at the level of 0.01, 0.01 
respectively. 
 
Keywords: Marketing Mix, Lifestyle, Buying Behaviour of Consumers 
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บทน า 
 ปจัจุบนัรถยนต์ได้เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง
ให้กบัประชาชนมากยิง่ขึน้เพราะรถยนต์เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมทีส่ะดวกรวดเรว็ท าใหอุ้ตสาหกรรมรถยนต์              
ในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ความตอ้งการรถยนตป์ระเภทต่างๆ เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิและการเดนิทาง
จงึเพิม่สูงขึน้มาก ดงันัน้ รถยนต์จงึเป็นสิง่อ านวยความสะดวกที่มคีวามจ าเป็นในระดบัหนึ่ง มใิช่เป็นเพยีงสิง่ที่แสดงถึง         
ความฟุ่มเฟือยเช่นในอดตีอกีต่อไป ท าใหป้รมิาณการจ าหน่ายรถยนตเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองตลาดหลายปีทีผ่่านมา 
 บรษิัทผู้ผลติรถยนต์หลายบรษิัท เช่น บรษิัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั, บรษิัท ฮอนด้า ออโตโมบลิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั, บรษิทั ซูซูก ิมอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั, บรษิทั มติซูบชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั, บรษิทั 
โตโยตา้ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั มาสดา้ เซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใหค้วามส าคญักบัการพฒันารถยนต์
นัง่สว่นบุคคลใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ ซึง่ดไูดจ้ากการทีบ่รษิทัรถยนตห์ลายบรษิทัมกีารเปิดตวัรถยนต์
อโีคคารร์ุ่นใหม่ๆ เพิม่มากขึน้ ซึง่ปจัจยัส าคญัในการพฒันาผลติภณัฑข์องตน คอื การสรา้งทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค ทัง้การผลติ
ยานยนต์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานสงู และการผลติรถยนตท์ีส่ามารถใชพ้ลงังานทางเลอืกรถยนต์ทีผ่ลตินัน้จะตอ้ง
ปล่อยของเสยีน้อยลง เพื่อลดมลพษิทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัต้องพฒันารถยนต์ที่มมีาตรฐานความปลอดภยั          
กบัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารมากยิง่ขึน้ และมาตรฐานความปลอดภยัต่างๆ กม็กีารปรบัระดบัความส าคญัเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 
 ด้วยองค์ประกอบทางด้านส่วนผสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างจากรถยนต์ทัว่ไป ทัง้ด้วยรูปร่างลกัษณะตวัรถยนต์            
อโีคคารท์ีม่ขีนาดเลก็ คุณสมบตัขิองผลติภณัฑร์ถยนต์อโีคคารท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั และประหยดัน ้ามนัไม่เหมอืนรถยนต์             
ที่เคยมีขายอยู่ในตลาด มีการส่งเสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ที่แตกต่างกนัในแต่ละยี่ห้อ อีกทัง้ยงัเป็นรถยนต์                 
ทีเ่หมาะกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสมยัใหม่ซึง่แสดงออกมาในรูปแบบของกจิกรรม 
ความสนใจ และความคดิเหน็ ซึง่มกีจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางมากยิง่ขึน้ เช่น การออกไปรบัประทานอาหารนอกบ้าน 
การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และได้ให้ความสนใจ รวมทัง้ ตระหนักถึงปญัหาการจารจรและการประหยดัพลงังาน               
มากยิง่ขึน้ ตลอดจนยงัต้องการความสะดวกสบาย คล่องตวั ความเร่งด่วน ซึ่งตอบโจทย์กบัรูปแบบการด าเนินชวีติของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ที่อยู่ในวยัเริ่มท างาน ทัง้ในปจัจุบนัทางภาครฐัฯยงัมีนโยบายในการสนับสนุนในเรื่องของการลดภาษี              
ของรถยนต์อีโคคาร์อีกด้วย ท าให้ปจัจุบนัผู้ผลิตรถยนต์หนัมาผลิตรถยนต์อีโคคาร์กนัมากขึ้น ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเล็งเหน็
ความส าคญัในการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อโีคคาร์   
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรถยนต์ ได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้กลยุทธ์             
ทางการตลาดและการวางแผนการพฒันารถยนต์อโีคคาร์ ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคและเพื่อน าขอ้มูลที่ไดไ้ป
ปรบัปรุงและพฒันา เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัและบรรลุตามทีผู่บ้รหิารได้วางแผนไวใ้นอนาคต 
 
จดุประสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการซื้อรถยนต์อโีคคาร ์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา              
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชวีติประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็  
กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์แตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ            
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปจัจยัรปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ปณิศา มีจินดา (2553: 54-55) ได้อธิบายว่า การแบ่งส่วนตลาดสามารถท าได้โดยค านึงถึงข้อมูลประชากร              
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
  1.1 อายุ (Age) ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกัจะมคีวามชอบ รสนิยม และพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑ์ 
ที่แตกต่างกนั โดยจะแบ่งอายุออกเป็นช่วยวยัต่างๆ ได้แก่ อายุต ่ากว่า 6 ปี อายุระหว่าง 6-11 ปี, อายุระหว่าง 12-19 ปี, 
อายุระหว่าง 20-34 ปี, อายุระหว่าง 50-64 ปีขึน้ไป หรอือาจแบ่งเป็นวยัทารก วยัเดก็ หรอืวยัรุ่น วยัท างาน และวยัชรากไ็ด ้
สนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการในแต่ละช่วงวยักจ็ะแตกต่างกนั เช่น รถจกัรยาน รถมอเตอรไ์ซต ์หรอื รถยนต์ 
  1.2 เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงน า
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัมาประยุกตใ์ชก้บัผลติภณัฑบ์างประเภท เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภคที่เพศ
แตกต่างกนั เช่น ครมีบ ารุงผวิ น ้าหอมดบักลิน่กาย กระเป๋า เสือ้ผา้ 
  1.3 การศึกษา (Education) การศึกษาของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อรสนิยม ความชอบ และพฤติกรรม            
การซือ้ โดยผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดกีว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่า 
  1.4 อาชพี (Occupation) ผู้บรโิภคแต่ละอาชพีจะต้องการผลติภณัฑ์และการบรกิารที่แตกต่างกนั เช่น 
นักธุรกิจ ต้องการสนิค้าที่หรูหรา เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ เช่น รถยนต์ยุ โรป แต่ส าหรบันักศึกษาอาจจะต้องการรถยนต์                 
ทีส่ามารถขบัใชง้านไดเ้ท่านัน้ 
  1.5 รายได้ (Income) รายได้เป็นปจัจยัก าหนดอ านาจการซื้อ ผู้บรโิภคที่มรีายได้สูงมอี านาจการซื้อสงู
มกัจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่าจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีคุ่ม้ค่า 
  1.6 ขนาดของครอบครวั (Family size) มคีวามส าคญักบัการบรโิภคอย่างยิง่ แต่ละครอบครวัจะมจี านวน
และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนแตกต่างกนั เช่น อาจมีสมาชกิ 1-2 คน, 3-4คน หรืออาจม ี5 คนขึ้นไปซึ่งขนาดของ
ครอบครวักจ็ะเกีย่วขอ้งกบัการบรโิภคผลติภัณฑ ์เช่น ครอบครวัจะนิยมใชร้ถขนาดใหญ่ส าหรบัครอบครวัหรอืรูปแบบของ           
ทีอ่ยู่อาศยัทีม่ขีนาดใหญ่ 
  1.7 สถานภาพสมรส (Marital status) เช่น โสด แต่งงาน หย่า หรืออาศัยอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน                
มผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วและการใชเ้วลาว่าง 
 กล่าวโดยสรุป เกีย่วกบัประชากรศาสตร ์ในการศกึษาทางดา้นการตลาดปจัจยัทางประชากรศาสตร ์เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชพี การศกึษา และรายได ้มคีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่มลกูคา้ท าใหธุ้รกจิสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
สามารถน ามาวางแผนทางการตลาดของรถยนตอ์โีคคารไ์ด ้  
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 2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์; และคนอื่นๆ (2541: 38) ให้ความหมายและอธบิายส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4P’s ว่า
หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและราคา เพื่อสร้างความพงึพอใจในการ
แลกเปลีย่นกบัตลาดเป้าหมาย ซึง่สว่นประสมทางการตลาดแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงันี้ 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์เป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะน าไปสู่การพฒันาสว่นประสมทางการตลาดสว่นอื่นๆ ต่อไป ไม่ว่า
จะเป็นราคา ช่องทางจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด ซึง่กลยุทธด์า้นผลติภณัฑจ์ะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ 
บรรจุภณัฑ ์การรบัประกนั บรกิารหลงัการขาย ตราสนิคา้ คุณค่า และหน้าทีข่องผลติภณัฑน์ัน้ๆ 
  2.2 ด้านช่องทางจ าหน่าย เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดแหล่งจ าหน่ายผลติภณัฑท์ี่เหมาะสมว่าจะใหลู้กคา้
สามารถเลอืกซือ้ไดท้ีไ่หน เมื่อใด ซึง่ตอ้งมกีารตดัสนิใจเลอืกใชช้่องทางจ าหน่ายทีม่ีประสทิธภิาพและตรงความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมาย 
  2.3 ด้านการส่งเสรมิการตลาด ได้แก่ การขายโดยพนักงานขาย การโฆษณาการส่งเสรมิการขาย และ
การประชาสมัพนัธ ์บทบาทของการส่งเสรมิการตลาด คอื การน าเสนอข่าวสารความรู ้สรา้งความสนใจ และคอยย ้าเตอืน
ตลาดเป้าหมายเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารรวมทัง้ชื่อเสยีงขององคก์ร 
  2.4 ดา้นราคา คอื การก าหนดระดบัราคาทีลู่กคา้ยนิดจี่ายและเป็นระดบัราคาทีส่ามารถแข่งขนัในตลาด
ได ้รวมทัง้สรา้งผลก าไรใหก้บัองคก์ร 
 3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 เอน็เจอร์, แบควลิ และมเินียด (Engel, James F. Backwell, Roger D.; & Miniard, W, Paul. 1993) ให้ค าจ ากดั
ความของกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ไวว้่า 
 กจิกรรม (Activities) หมายถงึ การแสดงออกอย่างเด่นชดั เช่น การซื้อสนิค้า หรอืการคุยกบัเพื่อนบ้านเกีย่วกบั 
บริการใหม่ๆ ซึ่งแม้ว่าการแสดงออกเหล่านี้จะสามารถสงัเกตเหน็ได้ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะวดัถึงผลของการกระท าได้
โดยตรง เช่น การเขา้ชมงานแสดงรถยนต ์การท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ เป็นตน้ 
 ความสนใจ (Interests) เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือบางเรื่องซึ่งหมายถึงระดับ            
ความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัความอาใจใสเ่ป็นพเิศษ หรอืความเอาใจใสแ่บบต่อเนื่อง เช่น ความสนใจดา้นเทคโนโลยขีอง
รถยนต ์ขา่วสารยานยนตแ์ละงานแสดงรถยนต์  
 ความคดิเหน็ (Opinions) เป็น “ค าตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิง่เร้าที่เกดิขึน้ ซึ่งเปรยีบเสมอืน             
เป็น “ค าถาม” ในลกัษณะของการตคีวาม ความคาดหวงั และการประเมนิผล เช่น ความคาดหวงัเหตุการณ์ในอนาคต และ
การประเมนิผลดแีละผลเสยีของการเลอืกทีจ่ะท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลนัน้แสดงออกมาในรูปของ              
(1) กิจกรรม (Activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) ซึ่งบุคคลจะมีรูปแบบการด าเนินชวีติ           
ทีแ่ตกต่างกนั 
 4. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 231) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภคของผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืองคก์ร โดยค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who?, What?, Why? , Who?, When?, Where?, และ How? เพื่อ
ค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 
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Outlets และ Operations ซึ่งเป็นการตัง้ค าถามเพื่อต้องการทราบค าตอบ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤตกิรรมการซือ้ การบรโิภค การเลอืกบรกิาร แนวคดิ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ถติสิ าเรจ็รูป (SPSS) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 
ผลการวิจยั 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28-31 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี 
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 20,001-30,000 บาท จ านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
รถยนต์อีโคคาร์ในระดบัเห็นด้วย เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคอื              
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนต์         
อีโคคาร์ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความคิดเห็น รองลงมาคือ              
ดา้นความสนใจ และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ดา้นกจิกรรม  
 4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถยนต์อโีคคารย์ีห่อ้โตโยตา้ เช่น ยารสิ ยารสิเอทฟี โดยมรีาคาเฉลีย่ในการซือ้
รถยนต์อโีคคารเ์ท่ากบั 568,200 บาทต่อคนั โดยมกีารช าระเงนิดว้ยวธิผี่อนช าระ โดยมกีารเลอืกซือ้รถยนต์อโีคคาร์ เมื่อมี
การลดราคา แหล่งทีซ่ือ้รถยนตอ์โีคคารส์ว่นใหญ่คอืโชวร์มู สาเหตุทีท่ าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกซือ้รถยนตอ์โีคคาร์
เนื่องจากมรีาคาทีเ่หมาะสมและสามารถซื้อได ้โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซื้อรถยนต์อโีคคารด์ว้ยตนเอง และ
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ในการแนะน าการซือ้รถยนตอ์โีคคารอ์ยู่ในระดบัมโีอกาสแนะน าสงู 
 5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อรถยนตอ์โีคคาร ์แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารใ์นดา้นราคาโดยเฉลี่ย       
ในการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์แตกต่างกนั และ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารใ์นดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กั แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนตอ์โีคคาร์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคาร์
ในด้านราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ และ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม             
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ทางการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนต์อโีคคาร์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารใ์นดา้นการแนะน าบุคคล
ใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กั 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัรปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารท์ัง้ในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์และดา้นการแนะน า
บุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กั 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคาร ์แตกต่างกนั 
พบว่า 
  เพศ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ 
อโีคคาร ์ไม่แตกต่างกนั อาจเนื่องมาจากเพศเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถบอกใหท้ราบถงึก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคว่ามมีากน้อย
เพียงใด หรือเพศใดมกี าลงัซื้อมากกว่ากนัเน่ืองจากสงัคมไทยปจัจุบนัทัง้เพศชายและเพศหญิงสามารถปฏิบตัิงานและ
ประกอบอาชีพได้เท่าเทียมกันและมีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
วชริาภรณ์ ลิ้มประภาสริกิุล (2557) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก           
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ี่ปุ่นขนาดเลก็มาก
ไม่แตกต่างกนั 
  อายุ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์
อ-ีโคคารแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ32-35 ปีมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์ดา้นราคาเฉลีย่ในการซือ้รถยนต์
อ-ีโคคารม์ากกว่ากลุ่มอื่น และ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์ดา้นการแนะน า
บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จกัซื้อรถยนต์อีโคคาร์ มากกว่ากลุ่มอื่น อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีอายุ 32-35 ปี เป็นวยั           
ทีท่ างานไดร้ะยะเวลาหนึ่งท าใหม้เีงนิเกบ็และงบประมาณในการซือ้รถค่อนขา้งมาก มโีอกาสทีผู่บ้รโิภคจะพจิารณาในการซือ้
รถยนต์ที่มรีาคาที่สูงเพิม่ขึน้ตามไปด้วย อกีทัง้การออกแบบของรถยนต์อโีคคาร์มรีูปลกัษณ์ทีส่วยงามซึ่งเพิม่ความมัน่ใจ
ใหก้บัผูบ้รโิภคในกลุ่มทีม่อีายุตัง้แต่ 36 ปีขึน้ ซึง่เป็นวยัทีต่อ้งมกีารออกงานสงัคมเพื่อพบเจอผูค้น จงึมแีนวโน้มทีจ่ะแนะน า
รถยนต์อโีคคาร์แก่บุคคลใกล้ชดิซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ยิง่ยศ ศริพิลไพบูลย์ (2549) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเลก็ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ที่พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารซื้อรถยนต์แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จรญั พวงมาลา (2556) 
ศึกษาเรื่อง “ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสันมาร์ช ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมกีารซือ้รถยนตน์ิสสนัมารช์แตกต่างกนั    
  สถานภาพ ผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรม 
การซือ้รถยนตอ์โีคคารแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารด์า้นราคาเฉลีย่
ในการซือ้รถยนต์อโีคคาร ์และดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่รูจ้กัซื้อรถยนต์อโีคคาร ์มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคที่มี
สถานภาพ โสด/ หม้าย อาจเนื่องมาจาก กลุ่มผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสจะมกีารวางแผนการเงนิของครอบครวัอย่าง
รดักุม โดยมกีารรวบรวมเงนิเกบ็เพื่อซือ้รถยนตเ์ขา้ไวด้ว้ยกนัจงึท าใหม้งีบประมาณ ในการซือ้รถยนตอ์โีคคารม์ากกว่ากลุ่ม 



8 
 

ผูโ้ภคทีม่สีถานภาพ โสด/ หมา้ย และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่าสถานภาพสมรสมกีารท ากจิกรรมกบัครอบครวัมากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภค
ทีม่สีถานภาพโสด/ หมา้ย จงึมโีอกาสเกดิการแนะน ารถยนตอ์โีคคารใ์หก้บัคนใกลช้ดิมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ พัชรพล ศิริสุขีประดิษฐ์ (2558) ศึกษาเรื่อง “ปจัจัยที่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่            
ส่วนบุคคลเครื่องยนต์ 1,500 ซซี ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั           
มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์นัง่สว่นบุคคลเครื่องยนต ์1,500 ซซี ีแตกต่างกนั 
  ระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน                
มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้
รถยนต์อโีคคารด์้านราคาเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อโีคคาร์ สูงกว่ากลุ่มผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีหรอืต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีอาจเนื่องมาจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมรีายไดแ้ละก าลงัซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืต ่ากว่าปรญิญาตร ีมโีอกาสให้กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมกีารซือ้
รถยนต์อีโคคาร์ด้านราคาเฉลี่ยในการซื้อสูงกว่าผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือต ่ากว่าปริญญาตรี              
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ แครยีา ภู่พฒัน์ (2551) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์           
โตโยต้านิววอีอสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรม           
การตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้นิววอีอส แตกต่างกนั 
  อาชีพ ผลการวิจยัพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
รถยนตอ์โีคคารแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์ดา้นราคา
เฉลีย่ในการซือ้รถยนต์อโีคคารส์งูกว่ากลุ่มอื่น อาจเนื่องมาจากผูท้ีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมกัจะมรีายไดค้่อนขา้งสงู 
จงึสามารถซื้อรถยนต์ที่มรีาคาสูงได้ ส่วนอาชพี รบัราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มกัมเีงนิเดอืนค่อนขา้งน้อย และมกีาร             
ใชจ้่ายทีค่่อนขา้งประหยดั เน้นความจ าเป็นในการใชง้านมากกว่า จงึมงีบประมาณในการซือ้รถยนตไ์ม่สงูมาก ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตันต ์และคณะ (2541: 34) ทีก่ล่าวว่า สมาชกิในชัน้สงัคมทีแ่ตกต่างกนัจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่าง
กนั การแบ่งชนชัน้ทางสงัคมโดยทัว่ไปแลว้ถอืเกณฑ ์รายได ้ทรพัยส์นิ หรอือาชพี ซึง่แต่ละชนชัน้ของสงัคมจะมคี่านิยมและ
พฤตกิรรมการบรโิภคเฉพาะอย่างทีแ่ตกต่าง ดงันัน้อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ า เป็น และความต้องการสนิค้า
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  รายได้ ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อ
รถยนตอ์โีคคารแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้40,001-50,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์ดา้นราคา
เฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์และด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จกัซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากกว่ากลุ่มอื่น                
อาจเนื่องมาจาก  ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน 40,000-50,000 บาท มอี านาจการซื้อทีค่่อนขา้งสูง สามารถจดัสรรการเงนิ
และมีโอกาสวางแผนในการใช้เงนิได้มาก ท าให้มพีฤติกรรมการซื้อรถยนต์อโีคคาร์ในด้านราคาเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์                
อโีคคาร์มากกว่าผู้บรโิภคในกลุ่มรายได้อื่นๆ เน่ืองจากรถยนต์เป็นสนิค้าที่มรีาคาค่อนขา้งสูง รายได้จงึเป็นปจัจยัทีท่ าให้
ราคาเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์และการแนะน าบุคคลใกล้ชิดแตกต่างกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
ยิง่ยศ ศริพิลไพบูลย ์(2549) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลขนาดเลก็ขนาดเครื่องยนต์
ไม่เกนิ 1,500 ซซีขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
รถยนตแ์ตกต่างกนั 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนสมาชิก              
ในครอบครวัแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวั  
3-4 คน มีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ด้านราคาเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์และด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชดิ             
หรือบุคคลที่รู้จกัซื้อรถยนต์อีโคคาร์มากกว่ากลุ่มอื่น อาจเนื่องมาจาก รถยนต์อีโคคาร์เป็นรถยนต์ที่มขีนาดเครื่องยนต์
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ค่อนขา้งเลก็ซึ่งเหมาะส าหรบัครอบครวัที่มขีนาดสมาชกิไม่มากนักและเนื่องจากเป็นรถยนต์ที่มจี านวนที่นัง่  5 ที่นัง่ จงึมี
ความเหมาะสมกบัผู้บรโิภคที่มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน มากกว่ากลุ่มอื่น แตกต่างจากครอบครวัที่มจี านวน
มากกว่าหรอืน้อยกว่านี้ ซงึอาจจะเหมาะสมกับรถยนต์ประเภทอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่รถยนต์อโีคคาร์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
โกสีย์ รุ่งจ ากัด (2550) ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า ยาริสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า ผู้บรโิภคมจี านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจเลือกซื้อรถยนต์             
โตโยตา้ ยารสิ แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอธบิายไดด้งันี้ 
  ดา้นผลติภณัฑ ์ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นดา้นอะไหล่ของรถยนตอ์โีคคารม์คีวามสะดวก
ในการซื้อมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคาร์ในดา้นราคาเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อโีคคาร์ และปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑ์ในด้านรุ่นของรถยนต์อโีคคาร์มคีวามหลากหลายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อโีคคาร์ในด้าน             
การแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์อโีคคาร ์อาจเนื่องมาจากรถยนต์อโีคคาร ์สามารถหาซือ้อะไหล่ไดง้่าย
และมชีิน้ส่วนในการประกอบไม่ซบัซอ้น สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนไดง้่ายเวลาเกดิการช ารุด ผูบ้รโิภคจงึเกดิความมัน่ใจ 
ในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ เพราะเป็นรถยนต์ที่สามารถท าการซ่อมบ ารุงได้ง่ายกว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆ มีโอกาสที่ผู้บรโิภค               
จะพจิารณาในการซือ้รถยนตท์ีม่รีาคาทีส่งูเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนี้รถยนตอ์โีคคารย์งัมหีลากหลายรุ่นใหเ้ลอืกในระดบั
ราคาและคุณสมบตัทิีห่ลากหลาย เพื่อเตมิเตม็ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย ช่วยใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประสบการณ์ 
ทีด่ใีนการซือ้และมโีอกาสทีจ่ะแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกชยั พนัธุล ี
(2553) ศึกษาเรื่อง “ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์เชฟโรเลตอาวโีอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้รถยนตเ์ชฟโรเลตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านราคา ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัด้านราคาในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการผ่อนช าระรถยนต์อีโคคาร์                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารใ์นดา้นราคาเฉลีย่ในการซื้อรถยนต์  อโีคคาร ์อาจเนื่องมาจากรถยนต์
เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงู ถา้ผูบ้รโิภคสามารถผ่อนช าระในระยะเวลาทีน่านขึน้มโีอกาสทีผู่บ้รโิภคจะพจิารณาในการซือ้
รถยนต์ที่มรีาคาที่สูงเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของงานวจิยัของ แครียา ภูพฒัน์ ( 2551) ศึกษาเรื่อง 
“ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้านิววอีอสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า 
ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้านิววอีอส 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในด้านภายในโชว์
รูมหรอืตวัแทนจ าหน่ายมีความสวยงาม มคีวามสะดวกในการบรกิารภายในโชว์รูม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
รถยนต์อโีคคารใ์นดา้นราคาเฉลีย่ในการซือ้รถยนต์ อโีคคาร ์และ ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในดา้นโชวร์ูมมคีวาม
เหมาะสมในดา้นความสะอาดและความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร มคีวามสะดวกในการบรกิารภายในโชวร์มู มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารใ์นด้านการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่รูจ้กัซื้อรถยนต์อโีคคาร ์อาจเนื่องมาจาก 
การทีต่วัแทนจ าหน่ายทีม่ชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื มศีูนยบ์รกิารหลงัการขายทีส่วยงาม มสีะดวกสบายในการใช้บรกิารและมกีาร
ใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ มโีอกาสที่ผูบ้รโิภคเกดิความมัน่ใจหลงัจากใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ มโีอกาสทีผู่บ้รโิภคจะพจิารณาในการ
ซื้อรถยนต์อโีคคาร์ในด้านราคาเฉลี่ยและมโีอกาสในการแนะน าบอกต่อไปยงับุคคลใกล้ชดิ เพิม่ขึน้ตามไปด้วย เนื่องจาก
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ลกูคา้ไดร้บัประสบการณ์ทีด่แีละเกดิความประทบัใจจากการใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โกสยี ์รุ่งจ ากดั (2550) 
ศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถยนต์โตโยต้า ยารสิ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” ที่พบว่า ปจัจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์โตโยต้า ยารสิ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัด้านการส่งเสรมิทางการตลาดในด้านการใช้
บุคคลที่มชีื่อเสยีงมาโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ การโฆษณาผ่านสื่อกระจายเสยีง เช่น วิทยุและโทรทศัน์ การโฆษณา             
ผ่านสื่อสิง่พมิพต่์างๆ เช่นนิตยสาร หนังสอืพมิพ ์การจดัขอ้เสนอเงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระในอตัราทีต่ ่า 
การใหอุ้ปกรณ์ของแถมพเิศษ เช่น ชุดแต่งรอบคนั, เบาะหนัง และพนักงานขายคอยใหค้ าแนะน าสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์ อโีคคารใ์นดา้นราคาเฉลีย่ในการซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์และพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารใ์นดา้น
การแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์อาจเน่ืองมาจาก การแขง่ขนัทางการตลาดของรถยนต์อโีคคาร์
ที่มีภาวะรุนแรง บริษัทรถยนต์หลายบริษัทจงึมกีารวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการเพิ่มปริมาณยอดขายเพื่อแย่งชงิ                
ส่วนแบ่งการตลาด โดยเน้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์มพีนักงานขายคอยใหค้ าแนะน าสนิค้า รวมทัง้มกีารเพิม่ขอ้เสนอ
พเิศษต่างๆ เพื่อให้ผู้บรโิภคพงึพอใจ มโีอกาสที่ผู้บรโิภคจะพจิารณาในการซื้อรถยนต์ที่มีราคาที่สูงเพิม่ขึ้นตามไปด้วย              
อกีทัง้ยงัมโีอกาสทีจ่ะแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่รูจ้กัมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลกญัญา 
บุษปะบุตร (2550) ศึกษาเรื่อง “ปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า การส่งเสริมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น                         
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามา
อธบิายไดด้งันี้ 
  ด้านกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัด้านกิจกรรมในด้านการท ากิจกรรมนอกบ้าน โดยใช้รถยนต์             
อโีคคาร ์เช่น การท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ อโีคคารใ์นดา้นราคาเฉลีย่ในการ
ซื้อรถยนต์อโีคคาร์ และ การเขา้ชมงานแสดงรถยนต์ เช่น งาน Motor Show หรอื Motor Expo การท ากจิกรรมนอกบา้น 
โดยใช้รถยนต์อโีคคาร ์เช่น การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อรถยนต์อโีคคาร์ในดา้น               
การแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนตอ์โีคคาร ์อาจเน่ืองมาจาก สงัคมปจัจุบนัอยู่ในสถานการณ์ทีเ่ร่งรบี มกีาร
แข่งขนัที่ค่อนขา้งสูงและมคีวามตึงเครียดในการท างานเพิม่มากขึน้ มีโอกาสที่ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มองหารถยนต์ที่จะใช้             
เพื่อเดนิทางท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ เพื่อพกัผ่อนในวนัหยุด มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารซือ้รถยนต์อคีารใ์นราคาเฉลี่ย            
ทีส่งูขึน้ รวมทัง้ การเขา้ชมงานแสดงรถยนตต์ามสถานทีต่่างๆ ซึง่ผูบ้รโิภคไดเ้กดิการรบัรูแ้ละสมัผสัถงึความโดดเด่นในดา้น
ความคล่องตวั และความคุม้ค่าในดา้นการประหยดัน ้ามนัของรถยนต์อโีคคารม์ากยิง่ขึน้ มโีอกาสทีผู่บ้รโิภคจะแนะน าบุคคล
ที่รู้จกัเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ ปุญชรสัมิ ์ตระกลตรีสตัย์ (2556) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชวีติ 
แรงจูงใจ และพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ”                
ที่พบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคด้านกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดั
พลงังานประเภทไฮบรดิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ด้านความสนใจ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านความสนใจในด้าน ความสนใจหาขอ้มูลเกี่ยวกบัรถยนต์    
อโีคคาร ์การตดิตามขา่วสารเกีย่วกบัรถยนต์อโีคคารร์ุ่นใหม่ๆ การใหค้วามสนใจเกีย่วกับขอ้มลูรถยนต์อโีคคารจ์ากแผ่นพบั
หรือโบว์ชัวร์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ในด้านราคาเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ และ           
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ความสนใจหาขอ้มลูเกีย่วกบัรถยนตอ์โีคคาร ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตอ์โีคคารใ์นดา้นการแนะน าบุคคล
ใกล้ชดิหรอืบุคคลที่รู้จกัซื้อรถยนต์อโีคคาร์ อาจเน่ืองมาจากในปจัจุบนัผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกีารหาขอ้มูลเกี่ยวกบัรถยนต์              
อีโคคาร์จากแผ่นพับหรือโบว์ชวัร์เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผู้บริโภคจึงเกิดความมัน่ใจเพิ่มมากขึ้นมีโอกาส                
ทีผู่บ้รโิภคจะพจิารณาในการซือ้รถยนตท์ีม่รีาคาทีส่งูเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย และในปจัจุบนัมกีารรณรงคใ์หผู้บ้รโิภคตระหนักถงึ
เรื่องของการอนุรกัษ์ธรรมชาติและการรกัษ์โลกเพิ่มมากขึน้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จงึมีความสนใจเกี่ยวกบัรถยนต์อโีคคาร์                
มากขึน้เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่มกีารปล่อยมลพษิทีน้่อยกว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆ มโีอกาสที่ผู้บรโิภคจะแนะน ารถยนต์อโีคคาร์
ใหก้บับุคคลใกลช้ดิเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิชาภา กติตนิันทว์ฒันา (2555) ศกึษาเรื่อง “ทศันคตแิละ
แรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์นิสสนั มาร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร ” ที่พบว่า รูปแบบ              
การด าเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชร้ถยนตน์ิสสนั มารช์ 
 ด้านความคดิเหน็ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านความคดิเหน็ในด้าน ความสะดวกในการใชง้าน ความคุ้มค่ากบั 
การตดัสนิใจซื้อ ตอบสนองรูปแบบการด าเนินชวีติของคนเมอืงได้ด ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้รถยนต์อโีคคาร์            
ในด้านราคาเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อโีคคาร์ และความสะดวกในการใช้งาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์             
อีโคคาร์ในด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จกัซื้อรถยนต์อีโคคาร์ อาจเนื่องมาจาก การประชาสมัพนัธ์ และ               
การโฆษณาอย่างทัว่ถึงของรถยนต์อีโคคาร์ บริโภคส่วนใหญ่จงึรบัรู้และเขา้ใจถึงคุณสมบตัิของรถยนต์อีโคคาร์ว่าเป็น
รถยนต์ทีต่อบสนองกบัชวีติคนเมอืงไดด้ ีช่วยในเรื่องการประหยดัน ้ามนั และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึเกดิ
ความสนใจในรถยนตอ์โีคคารเ์พิม่มากขึน้ ซึง่มคีวามเป็นไปไดท้ีผู่บ้รโิภคจะซือ้รถยนตร์ถยนต์อโีคคาร์ในราคาเฉลีย่ทีส่งูขึน้
และมกีารแนะน ารถยนต์อโีคคารใ์หก้บับุคคลใกลช้ดิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรา ลภศิพมิาน (2554) ศกึษาเรื่อง 
“ปจัจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์Toyota ขนาดเครื่องยนต ์1,500 CC ของผูข้บัขี่
รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ที่พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีผลต่อพฤติกรรม             
การเลอืกซือ้รถยนต ์Toyota ขนาดเครื่องยนต ์1,500 CC 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤติกรรมการซื้อรถยนต์              
อโีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 1. ด้านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28-31 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนประมาณ                             
20,001-30,000 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์อีโคคาร์อยู่ที่ประมาณ                   
549,360 บาท จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคที่มโีอกาสเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของผู้ผลิตรถยนต์อีโคคาร์ ดงันัน้                
ทางบริษัทรถยนต์ควรน าข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาวิจยันี้เพื่อไปวางกลยุทธ์ทางการตลาด ในการพัฒนาปรับปรุง
ผลติภณัฑ์เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดยอาจมกีารจดัโปรโมชัน่พเิศษแถมฟรี
ประกนัภัยให้กบัผู้บริโภค หรือจดัโครงการพิเศษให้ผู้บริโภคสามารถเพิ่มเงินซื้อประกนัภัยตัวรถยนต์อีโคคาร์เพิ่มต่อ                
จากระยะเวลารบัประกนัปกติที่ศูนย์รบัประกนัได้ เน่ืองจากผู้บรโิภคเพศหญิง ส่วนใหญ่มปีญัหาในด้านการจอดรถยนต์              
ในทีแ่คบ มกัเกดิการเฉี่ยวชน และมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุมากกว่าเพศชาย 
 2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อความกวา้งขวางภายในหอ้งโดยสาร
ของรถยนตอ์โีคคาร ์ในระดบัความคดิเหน็เฉลีย่น้อยทีสุ่ด ดัง้นัน้ผูป้ระกอบการควรมกีารพฒันาผลติภณัฑโ์ดยมุ่งเน้นในดา้น
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การออกแบบห้องโดยสารให้มพีื้นที่เพิม่มากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิง่ขึน้ เนื่องจากรถยนต์               
อโีคคารเ์ป็นรถยนตข์นาดเลก็และมพีืน้ทีใ่นหอ้งโดยสารค่อนขา้งแคบ 
  2.2 ดา้นราคา จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่ออตัราดอกเบี้ยในการผ่อนช าระรถยนต์ 
และเงนิดาวน์ที่ใช้ในการดาวน์รถยนต์อโีคคาร์ ในระดบัความคดิเหน็เฉลี่ยน้อยที่สุด ดงันัน้ผู้ประกอบการนอกจากจะให้
ความส าคญัในการพฒันา และปรบัปรุงปจัจยัทางด้านผลติภณัฑ์แล้ว ยงัควรให้ความส าคญักบัเรื่องการตัง้ราคารถยนต์              
อโีคคาร์ให้เหมาะสมกบัคุณภาพของรถยนต์ โดยเฉพาะอตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระรถยนต์ และ เงนิดาวน์ที่ใชใ้นการ
ดาวน์รถยนตอ์โีคคาร ์ควรมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากรถยนตอ์โีคคารม์รีาคาขายในทอ้งตลาดค่อนขา้งต ่ากวา่รถยนตร์ุ่นอืน่ๆ 
ท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่สงูมากนักมคีวามสนใจรถยนต์อโีคคารเ์ป็นจ านวนมาก ทางผูป้ระกอบการควรมกีลยุทธใ์นการ  
ตัง้ราคา โปรโมชัน่เงนิดาวน์และอตัราดอกเบีย้พเิศษตามรุ่นของรถยนตอ์โีคคาร ์เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายใหด้ยีิง่ขึน้  
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อท าเลทีต่ัง้ของโชวร์มู 
มคีวามสะดวกในการเดนิทาง ในระดบัความคดิเหน็เฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการขยาย
สาขาของโชว์รูมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ เพื่อให้เพียงต่อความต้องการและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง              
แก่ผู้บรโิภค โดยอาจจะมกีารเตรยีมห้องรบัรองและเตรยีมอาหารว่างให้ผู้บรโิภคได้รบัประทานระหว่างเขา้มาใช้บริการ              
ในโชวร์ูม เพื่อเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัผู้บรโิภคและท าใหผู้้บริโภคกลบัมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทีเ่มื่อผูบ้รโิภค 
เกดิความประทบัใจ และมโีอกาสทีผู่บ้รโิภคจะแนะน าคนทีรู่จ้กัใหม้าซือ้รถยนตอ์โีคคารก์บัทางผูป้ระกอบการต่อไป  
  2.4 ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด จากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสยีงมาโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ ในระดบัความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด ดงันัน้ผู้ประกอบการควรท าการโฆษณา
ผลติภณัฑ ์โดยมกีารจา้งบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมาโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และมกีารโฆษณาผ่านสือ่สิง่พมิพต่์างๆ เช่น นิตยสาร 
หนังสอืพมิพ ์มากยิง่ขึน้ เนื่องจากสนิคา้ประเภทรถยนต์จะมกีารโฆษณาเฉพาะช่วงเปิดตวัเท่านัน้ ดงันัน้  ทางผูผ้ลติจงึควร 
ที่จะท าการสร้างกลยุทธ์ในด้านการส่งเสรมิการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิแรงจูงใจในการเลือกซื้อรถยนต์อโีคคาร์               
ในอนาคต 
 3. ปัจจยัด้านรปูแบบการด าเนินชีวิต  
  3.1 ด้านกจิกรรม จากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการเขา้ชมและทดลองขบัรถยนต์              
อโีคคารต์ามโชวร์ูมรถยนต์ ในระดบัความคดิเหน็เฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ ผู้ประกอบการมกีารโฆษณาเชญิชวนใหผู้บ้รโิภค             
มาเขา้ชมและทดลองขบัรถยนต์อโีคคารต์ามโชวร์ูม ใหม้ากยิง่ขึน้โดยอาจจะเป็นการจดักจิกรรมพเิศษ เชญิดารานักแสดง 
หรอื นักขบัรถทีม่ชีื่อเสยีง มาเป็นพรเีซน็เตอร์และมกีารท ากจิกรรมการสอนขบัรถ หรอืท่องเทีย่วตามต่างจงัหวดั เพื่อให้
ผูบ้รโิภคไดส้มัผสัถงึความประหยดัน ้ามนัและความคล่องตวัของรถยนตอ์โีคคาร ์
  3.2 ด้านความสนใจ จากผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อความสนใจหาขอ้มูลเกี่ยวกบั
รถยนต์อีโคคาร์ ในระดบัความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด ดงันัน้ผู้ประกอบการควรท าการประชาสมัพนัธ์รถยนต์อีโคคาร์ 
โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธผ์่านแผ่นพบัหรอืโบวช์วัร ์ไม่น้อยกว่ารถยนต์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็
ความผู้บรโิภคใหค้วามสนใจในการหาขอ้มูลและตดิตามข่าวสารเกีย่วกบัรถยนต์อโีคคาร์ รุ่นใหม่ ซึ่งผู้บรโิภคได้มกีารหา
ขอ้มลูเกีย่วกบัรถยนตอ์โีคคารจ์ากแผนพบัหรอืโบวช์วัรม์ากทีส่ดุ 
  3.3 ด้านความคิดเห็น จากผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อความสะดวกในการใช้งาน              
ในระดับความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนัน้ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ถึงคุณสมบัติเด่น               
ของรถยนต์ อโีคคาร์ในเรื่องของ ความสะดวกในการใชง้านจากคุณสมบตัขิองรถยนต์อโีคคารท์ี่มขีนาดกะทดัรดัสามารถ             
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เขา้จอดได้ง่ายใช้พื้นที่ในการถอยจอดไม่มาก ท าให้มคีวามคล่องตวัในการใชง้านในเมอืง อกีทัง้ยงัมีความคุ้มค่ากบัการ
ตดัสนิใจซือ้ เพราะมคีวามประหยดัน ้ามนัและราคาค่อนขา้งถูกเมื่อเทยีบกบัรถยนตป์ระเภทอื่นๆ  

ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนิน
ชวีติ และพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ แต่ยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รถยนตอ์โีคคารอ์กี เช่น ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ แรงจงูใจและทศันคต ิทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ เป็นตน้ ซึง่อาจเป็นปจัจยั
ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์อโีคคารข์องผูบ้รโิภคเช่นกนั ซึง่ผูท้ีส่นใจจะศกึษาในเรื่องน้ี สามารถน าปจัจยั
เหล่าน้ีมาศกึษาเพิม่เตมิได ้
 2. ผู้ที่สนใจศึกษาในครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
รูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อโีคคาร์ของผู้บรโิภคในประเทศไทย เพิม่เติม เพื่อรวบรวมขอ้มูล              
การวิจยัให้มีความครบถ้วนของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นท าให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการของกลุ่มลูกค้าครอบคลุมพื้นที่
ภายในประเทศ และน าผลที่ได้มาวางแผนกลยุทธทางการตลาดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการแขง่ขนัทีรุ่นแรงจากคู่แขง่ในสถานการณ์ปจัจุบนัและอนาคต 
 3. ผูท้ีส่นใจศกึษาในครัง้ต่อไปควรท าการศกึษาปรมิาณการซือ้รถยนตอ์โีคคารข์องผูบ้รโิภคโดยละเอยีด เช่น มกีาร
ซื้อรถยนต์เฉลี่ยกี่คนั ความถี่ในการซื้อรถยนต์ ค่าเฉลี่ยโดยประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษาต่อปี เป็นต้น เพื่อท าให้
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตท์ีด่ าเนินธุรกจิ ไดน้ าขอ้มูลไปวางแผน และพฒันากลยุทธด์า้นต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้  
 4. ผู้ที่สนใจศึกษาในครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาแนวโน้มการท าธุรกิจการจ าหน่ายรถยนต์อีโคคาร์ในอนาคต                
เพื่อผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนธุรกจิของตนเองในอนาคตต่อไป เพื่อให้สามารถเพิม่ส่วนแบ่ง
การตลาดใหส้งูขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส า เร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยดีเ ป็นเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณา อย่างยิ่งจาก                             
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้ าปรกึษา และ             
ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ รวมถงึตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนผูว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ ทีใ่หค้วามกรุณา
เป็นกรรมการสอบและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามจนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านโดยเฉพาะ               
คุณ ปุณยนุช เรอืนโนวา ทีใ่หช้่วยเหลอืผูว้จิยัมาโดยตลอด รวมถงึเพื่อนๆ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เอกการตลาด รุ่น 17 
ทุกคนที่คอยช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจซึ่งกนัและกนัตลอดมา ตลอดจนผู้ที่มพีระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลอืใหผู้้วจิยัประสบ
ความส าเรจ็ในการศกึษา  
 คุณประโยชน์และคุณงามความดใีดๆ ที่ไดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดา ครอบครวั ญาติ            
พีน้่อง ตลอดจนอาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หก้บัผูว้จิยั ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี
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