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บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค
อย่างย ัง่ยืนของคนวยัท างานในอ าเภอเมืองพะเยาต่อการซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคลโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใช้
ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 48-57 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้30,001-45,000 บาท  มีสมาชิกในครอบครัว     3-
4 คน มีรถยนตใ์นครอบครัว 1 คนั โดยตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์พื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง มาก
ท่ีสุด โดยเปล่ียนรถยนตใ์หม่ ทุก 5-6 ปี ซ่ึงครอบครัว/ญาติ มีอิทธิพลในการตดัสินใจมากท่ีสุดและซ้ือ
รถยี่ห้อ โตโยตา้ ประเภทรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เช่น เก๋งตอนเดียว, เก๋งสองตอน ในราคา 
750,001-1,000,000 บาท ช าระเงินเป็นเงินผอ่นกบัสถาบนัการเงิน ใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์
1-2 เดือน โดยเลือกซ้ือรถยนตจ์ากศูนยจ์  าหน่ายรถยนตใ์กลบ้า้น 

ขอ้มูลส่วนแนวคิดการบริโภคอย่างย ัง่ยืนถูกน าไปใช้ในการแบ่งผูซ้ื้อรถยนตส่์วนบุคคล
ทัว่ไป และผูซ้ื้อรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนออกจากกนัดว้ยวิธีแบ่ง
คร่ึงพบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ  การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่าง
กนันั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในขณะท่ี
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนันั้นมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืต่อการ
เลือกซ้ือรถยนตส่์วนบุคคล กบัผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ ความถ่ีใน
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การเปล่ียนรถยนต ์บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือรถยนต ์การเลือกหอ้รถยนต ์ประเภทรถยนตท่ี์ซ้ือล่าสุด 
วธีิการช าระเงิน และสถานท่ีในการพิจารณาซ้ือรถยนต ์ไม่มีผลต่อผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม 

เม่ือท าการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผูซ้ื้อรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งสองกลุ่มพบว่า 
ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มทั้งผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน และผูบ้ริโภคทัว่ไป นั้นให้
ความส าคญักบัปัจจยัย่อยที่แตกต่างกันคือ รูปลักษณ์ภายนอกของรถยนต์สวยงาม ศูนย์จ  าหน่าย
รถยนตมี์จ านวนสาขามากหลายสาขา และการบริการบ ารุงรักษารถยนตฟ์รีภายในระยะทางหรือเวลาท่ี
ก าหนดไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ABSTRACT 
 

 This independent study aims to study behavior according to sustainable consumption 
concept of working-age people in Mueang Phayao District towards buying personal car by using 
survey questionnaire to collect data and descriptive statistic e.g. frequency, percentage, mean 
standard deviation were used in analyzing process.  
 The majority respondents are married male, aged between 48 and 57 years old, graduate 
bachelor degree, working as officer worker, having income from 30,001 to 45,000 Baht per month. 
Their family members are between 3 and 4 persons, owning a personal car in family. Their reason to 
buy a personal car is to have a comfortable method to travel. They aimed to buy a new personal car 
every 5 to 6 years which the main influential person to make purchasing decision are family or 
relatives. The not exceed seven passengers sedan or coupe car, brand Toyota is the most chosen 
personal car which price is between 750,000 to 1,000,000 Baht. The payment type used in buying a 
car is making a loan with a financial institution. They used time to 
make decision to buy from one to two moth from a car dealer located nearby their house. 
 The sustainable concept part of the questionnaire were used to categorized car buyers in 
Mueang Phayao District can into two group which are sustainable aware consumers and general 
consumer by split half method.  Then the correlation analysis was used to analyze the data between 
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general information and both groups of people who buying the personal cars, the finding presented 
that the different of sexual, age, status, education, income and the number of family was not 
correlated with both groups at the level of significance 0.05, while the different of occupation was 
correlated with both groups. 
  Referring to the correlation analysis between the behavior according to sustainable 
consumption towards buying personal cars and these two groups of consumers, the finding 
presented that the reason of buying decision, the frequency of turning a new car, influencer of 
buying decision, choosing the brand, the recent purchasing car, payment method and the place that 
buying was not affected to both groups. 
  According to the study on statistic test of difference of both groups, the finding 
presented that they was focusing on sub factors as the beautiful external appearance of cars, the 
branches of the distribution center and automotive maintenance and service for free within a 
specified distance or time as well. 
 


