
บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ปจจัยใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภค
ในเขตเทศบาลนคร รวมทั้งสิ้น 300 ราย ไดผลสรุปการศึกษาดังน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ

ระหวาง 21 - 30 ป และมีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพนักเรียน
นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 10,000
บาท มีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว 10,000 – 50,000 บาท มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน และมีรถยนตในครอบครองจํานวน 1 คัน เปนสวนใหญ

ดานพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต มีวัตถุประสงคของการเลือกซื้อรถยนตคือ
ซื้อเพื่อใชเดินทางไปทํางาน หรือโรงเรียน โดยมีตนเองเปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
มากที่สุด วิธีการชําระเงินในการเลือกซื้อรถยนตของกลุมตัวอยางนิยมแบบผอนชําระรายงวด สวน
ใหญเห็นดวยวา โครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อและสนใจ
ที่จะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน โดยยี่หอและรุนของรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่กลุมตัวอยางสนใจมากที่สุดคือ นิสสัน มารช (Nissan March)
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ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดสินคาบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ รถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม สรุปผลการศึกษาได
ดังน้ี

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองการประหยัดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงมากที่สุด รองลงมาคือ การรับประกันคุณภาพ ความแข็งแรง และความทนทานของ
โครงสรางตัวรถ ตามลําดับ

2) ปจจัยดานราคา (Price) กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพตัวรถ
มากที่สุด รองลงมาคือ คาบริการซอมและบํารุงรักษา และราคาอะไหล ตามลําดับ

3) ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองจํานวนสาขาและ
ศูนยบริการมีจํานวนมากมากที่สุด รองลงมาคือ โชวรูมและศูนยบริการอยูในทําเลที่เดินทางไปได
สะดวก และมีรถจัดแสดงหลากหลายรุน ตามลําดับ

4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองการให
ของแถมมากที่สุด รองลงมาคือ สวนลดเงินสด หรือเงินดาวน และการโฆษณาผานสื่อตางๆ
ตามลําดับ

5) ปจจัยดานบุคลากร (People or Employee) กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองติดตอ
พนักงานไดสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานบริการไดอยางรวดเร็ว และการใหคําแนะนํา
ความรูเกี่ยวกับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของพนักงานขาย ตามลําดับ

6) ปจจัยดานรูปแบบการใหบริการ (Physical Evidence and Presentation) กลุมตัวอยางให
ความสําคัญเร่ืองโชวรูมและศูนยบริการของแตละสาขามีระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการเปน
แบบแผนเดียวกัน

7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) กลุมตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินการซื้อ-ขายมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือ
ลําดับงานได และวัน เวลาเปด - ปดทําการของโชวรูมและศูนยบริการ ตามลําดับ

ในสวนการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางเพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุม
ตัวอยาง กับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต ผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ
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ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล และความสนใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน สรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี

ตารางท่ี 5.1 สรุปความสัมพันธระหวางเพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง กับ
วิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต ผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ และความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมา
ใชงาน

ลักษณะความสัมพันธ ความสัมพันธ Sig
1) เพศกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต ไมมี 0.089
2) เพศกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
มี 0.012

3) เพศกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน

ไมมี 0.965

4) อาชีพกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต มี 0.018
5) อาชีพกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
ไมมี 0.211

6) อาชีพกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลมาใชงาน

ไมมี 0.165

7) รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับวิธีการชําระเงินเมื่อซื้อรถยนต ไมมี 0.050
8) รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับผลจากนโยบายสวนลดรถยนตคันแรก

ของรัฐบาลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล

มี 0.018

9) รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความสนใจเลือกซื้อรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลมาใชงาน

ไมมี 0.837

หมายเหตุ คา Significance ณ.ระดับนัยสําคัญ 0.05



75

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จา ก กา รศึกษ า ปจ จัย ที่ มีผล ตอก า รตัดสินใจ เลือก ซื้ อรถ ย นตป ระ หยัดพ ลัง ง า น

มาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะเพื่อใหผูบริโภค ผูผลิตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลใชเปนแนวทางในการเลือกซื้อ และผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยสรุปขอเสนอแนะไดดังน้ี

ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญในดานการ
ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากที่สุด รองลงมาคือ การรับประกันคุณภาพ ดังน้ันผูผลิตจึงควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองยนตของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ใหมี
การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง หรืออัตราสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ตํ่าลง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับภาวะ
ที่นํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงในปจจุบัน ทั้งน้ีเพื่อชวยลดภาระคาใชจายใหผูบริโภคอีกทางหน่ึง
นอกจากน้ันผูผลิตยังตองคํานึงถึงคุณภาพ และความรับผิดชอบที่มีตอรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลที่ตนผลิตใหมากขึ้น โดยเฉพาะการรับประกันสินคาที่ยาวนานมากขึ้น เพื่อใหความ
เชื่อมั่นแกผูบริโภควารถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่ตนผลิตขึ้นน้ัน มีคุณภาพ  มีความ
ทนทาน และไดรับการยืนยันจากผูผลิตแลววามีคุณภาพในการผลิตจริง

ปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญในดานราคา
เหมาะสมกับคุณภาพตัวรถมากที่สุด รองลงมาคือ คาบริการซอมบํารุงรักษา และราคาอะไหล ดังน้ัน
ผูผลิตจึงควรต้ังราคาของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของตน ใหมีระดับราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของตัวรถ  หรืออาจทําใหผูบริโภครูสึกคุมคาตอการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้น
เชน การเพิ่มเติมอุปกรณอํานวยความสะดวก เพิ่มเติมอุปกรณความปลอดภัย และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัยกวาคูแขง เปนตน นอกจากน้ันในสวนของคาซอมบํารุง และราคาอะไหล ผูผลิต
ตองกําหนดราคาใหเหมาะสม โดยราคาไมสูงจนเกินไป เปนราคาที่ยอมรับไดทั้งผูผลิต และ
ผูบริโภคดวย

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญใน
ดานจํานวนสาขาของโชวรูมและศูนยบริการมีมากมากที่สุด รองลงมาคือ โชวรูมและศูนยบริการ
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สามารถเดินทางไปไดสะดวก ดังน้ันผูผลิต และผูจัดจําหนายจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขยายจํานวน
ของ โชวรูม และศูนยบริการ ใหมีจํานวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหเพียงพอที่จะรองรับความตองการของ
ผูบริโภค อีกทั้ง ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายตองเลือกสถานที่ใหอยูในทําเลที่เดินทางไปไดสะดวก คือ
ไมอยูในเขตที่พลุกพลาน มีการจราจรหนาแนนแออัดจนเกินไป หรือต้ังอยูไมไกลจากแหลงอาศัย
ของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาจะไดรับบริการที่ทั่วถึง และสะดวกสบายในเร่ืองของ
การซอมบํารุง และบริการหลังการขาย เมื่อไดตัดสินใจเลือกซื้อ รถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลจากทางผูผลิตไปแลว

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญใน
ดานการใหของแถมมากที่สุด รองลงมาคือ สวนลดเงินสด หรือเงินดาวน ดังน้ันทางผูผลิต หรือผูจัด
จําหนายจึงควรใหความสําคัญกับของแถมตางๆ เชน ประกันภัยชั้นหน่ึง ฟลมกรองแสง เคลือบสี
และพนกันสนิมตัวรถ สัญญาณกันขโมย สัญญาณกะระยะหลัง และอุปกรณตกแตงตัวรถ เปนตน
สวนลดเงินสด เชน ฟรีคาจดทะเบียน ฟรีคาขนสง ฟรีพ.ร.บ. สวนลดคาอะไหลและบริการ เปนตน
หรือสวนลดเงินดาวนที่ใหกับผูบริโภค ทั้งน้ีเพื่อเปนการจูงใจผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของตนไดมาก และรวดเร็วขึ้น

ปจจัยดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญในดานติดตอ
พนักงานไดสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานบริการไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันผูจัดจําหนาย
จําเปนจะตองมีการฝกอบรมขั้นตอนการใหบริการกับพนักงานขายของตน ทั้งน้ีเพื่อใหพนักงานรู
ระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนการทํางาน สามารถปฏิบัติงานใหบริการลูกคาไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เปนที่ประทับใจของลูกคา และพนักงานขายตองมีเบอรโทรศัพท หรือสถานที่ที่ลูกคาจะสามารถ
ติดตอสอบถามไดสะดวกอีกดวย

ปจจัยดานรูปแบบการใหบริการ จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญใน
ดานโชวรูมและศูนยบริการของแตละสาขามีระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการเปนแบบแผน
เดียวกัน ดังน้ันผูผลิต และผูจัดจําหนายจึงตองมีการกําหนดมาตรฐานที่เปนแบบแผนเดียวกันของ
ระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการของโชวรูมและศูนยบริการแตละสาขา คือ ทําใหผูบริโภค
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มั่นใจ กลาวคือไมวาจะเขารับบริการที่สาขาใดสาขาหน่ึง ก็จะไดรับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ของโชวรูมและศูนยบริการในทุกสาขา น่ันเอง

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญใน
ดานความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการซื้อ-ขายมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนหรือลําดับงานได ดังน้ันผูผลิต หรือผูจัดจําหนาย รวมถึงบริษัทไฟแนนซ จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองลดหรือขามขั้นตอนกระบวนการดําเนินการซื้อ – ขายลง เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ประหยัดเวลาใหกับผูบริโภค และมีสวนชวยใหผูบริโภคสามารถที่จะตัดสินใจซื้อไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป
เน่ืองจากการศึกษาน้ีเปนการศึกษาในชวงเวลาที่รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

ไดมีการแนะนําและเปดตัวอยางเปนทางการในระยะเร่ิมตน ผูผลิตมีจํานวนนอยรายและยังไมคอย
เปนที่รูจักแพรหลายในกลุมผูบริโภคมากนัก อีกทั้งการศึกษาคร้ังน้ีไดใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
สุมโดยบังเอิญ (Accidental random) ซึ่งไมไดมีการระบุกลุมตัวอยางที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมาก
นัก และมีระยะเวลาในการศึกษาคอนขางจํากัด ทําใหขอมูลที่ไดจากการสํารวจจึงเปนขอมูลพื้นฐาน
หรือเปนขอมูลในลักษณะโดยทั่วไปของผูบริโภค ซึ่งขอมูลที่ไดอาจไมสามารถเปนตัวแทนขอมูล
ของผูบริโภคในแตละกลุมของกลุมตัวอยางไดอยางชัดเจนนัก ดวยเหตุน้ีในการศึกษาวิจัยในคร้ัง
ตอไป ผูวิจัยขอแนะนําวา ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยการสํารวจกลุมตัวอยางที่เจาะลึกลงไปเฉพาะ
กลุมหรือเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Specification random) เชน ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกใชระหวางกลุมผูที่ใชกับกลุมผูที่ไมไดใชรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ
ศึกษาระหวางผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลกับผูบริโภคที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล หรือศึกษา
โดยแบงกลุมของตัวอยางตามลักษณะอาชีพในจํานวนที่เทากัน เปนตน พรอมทั้งอาจทําการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลในเขตเมืองของจังหวัดอ่ืนๆ ตอไป เน่ืองจาก
ผูวิจัยมีความเห็นวา ในภาวะปจจุบันที่นํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาคอนขางสูง ทําใหผูบริโภคหันมาให
ความสนใจรถยนตที่ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งชวยประหยัดคาใชจายและคาครองชีพเปนอยางมาก
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ดังน้ันรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลจึงมีโอกาสที่จะเติบโตและไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคทั้งในยุคปจจุบัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคตอยางแนนอน


