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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ตลาดรถยนต์นงส่
ั วนบุคคลขนาดเล็ก เป็ นส่ วนตลาด (Market Segment) ทีมีการ
เติบโตสู ง เนื องจากส่ วนใหญ่มีการออกแบบทีทันสมัย ขนาดกระทัดรั ดและประหยัดนํามัน ซึ ง
เหมาะกับการใช้งานในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิงรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco
Car) ที มีความโดดเด่ นเรื องการประหยัดนํามันและเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม ทังรั ฐบาลยังให้การ
สนับสนุ นการผลิตอย่างเต็มที ส่ งผลให้มีบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่ให้ความสนใจตลาดรถยนต์
ประเภทนี มากขึน การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความต้องการทางด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ ริ โภคและโอกาสทางการตลาดของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่างทีมีอายุตงแต่
ั 25 – 60 ปี จํานวน 400 คน
ผลการศึ กษาข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง
25 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 – 6 คน เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท มีรถยนต์ในครอบครองจํานวน
1 คัน มีความสนใจทีจะซือหรื อเปลียนมาใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลเนืองจากช่วย
ประหยัดค่า ใช้จ่ าย (ค่ านํามัน ) ความต้องการทางด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที มี ต่อรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีความต้องการรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลทีมีความประหยัดนํามันสู ง สมรรถนะเครื องยนต์ทนทาน มีวิสัยทัศน์ในการขับขีดี
ตัวถังมีความแข็งแกร่ ง สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ง่าย ลักษณะการออกแบบภายนอกทีสวยงาม
และมี ช่ ว งล่ า งยึ ด แกะถนนดี ด้ า นราคา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้ อ งการรถยนต์ ป ระหยัด พลั ง งาน
มาตรฐานสากลที มี ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรั กษาตํา และค่าซ่ อมแซม
ค่ า อะไหล่ มี ร าคาถู ก โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งเห็ น ว่ า รถยนต์ป ระหยัด พลัง งานมาตรฐานสากลที ใช้
เครื องยนต์เบนซินขนาดไม่เกิน 1,300 ซีซี และเครื องยนต์ดีเซลขนาดไม่เกิน 1,400 ซีซี ควรมีราคา
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ต่อหน่วยขันต้นระหว่าง 350,000 – 400,000 บาท และ 400,001 – 500,000 บาท ตามลําดับ ด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย กลุ่มตัวอย่างต้องการตัวแทนจําหน่ ายและศูนย์บริ การทีมีการบริ การทีดี
มีสาขาจํานวนมากและกระจายอยู่อย่างทัวถึง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความต้องการให้แถม
ประกันภัยรถยนต์จากบริ ษทั ฯ ทีมีคุณภาพ มีการบํารุ งรักษารถยนต์ฟรี ในระยะทางหรื อระยะเวลาที
กําหนด และต้องการพนักงานขายทีมีความสามารถและรอบรู ้ในการให้ขอ้ มูลทีมีประโยชน์ สําหรับ
ผลการศึกษาโอกาสทางการตลาดพบว่า มีโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดของรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล เนื องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีเป็ นนวัตกรรมใหม่ทีมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความโดดเด่นทังในเรื องความประหยัดในการใช้นามั
ํ นเชือเพลิง
มาตรฐานความปลอดภัย ราคาประหยัด และตอบสนองกระแสนิ ยมเรื องการรักษาสิ งแวดล้อมได้
เป็ นอย่างดี ผูป้ ระกอบธุ รกิ จยังมี จาํ นวนน้อย และไม่สามารถทีจะตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ท งหมด
ั
การเข้าสู่ ตลาดเพือแย่งชิ งส่ ว นแบ่งทางการตลาดจึ งมี ความเป็ นไปได้มาก
รวมถึงการสนับสนุ นจากรัฐบาลด้านมาตรการภาษีสรรพสามิตยังเอือประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ การรณรงค์เรื องการรักษาสิ งแวดล้อมเป็ นการสร้างกระแสนิ ยมให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักและ
เลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ทีไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม หรื อทําลายสิ งแวดล้อมน้อยทีสุ ด
ผูศ้ ึ กษามี ขอ้ เสนอแนะคือ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญเรื องการศึ กษาและพัฒนา
เครื องยนต์ ระบบการเผาผลาญนํามันเชือเพลิงให้มีความโดดเด่นด้านการประหยัดนํามันให้ดีมาก
ยิงขึนอย่างต่อเนื อง ราคาจําหน่ าย ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรั กษา และค่าซ่ อมแซม/ค่าอะไหล่ ควร
พิจารณาให้มี ความเหมาะสมกับคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ ตัวแทนจําหน่ ายและศูนย์บริ การควรมี
การกําหนดรู ปแบบการบริ การของแต่ละแห่ งให้อยู่ในมีมาตรฐานดี และอยู่ในระดับเดี ยวกัน ซึ ง
จํานวนและทําเลทีตังของตัวแทนจําหน่ ายและศูนย์บริ การควรมีความเหมาะสม ครอบคลุมพืนที
บริ การ ควรส่ งเสริ มการขายด้วยการแถมประกันภัยรถยนต์จากบริ ษทั ฯ ที มี คุณภาพ และมี การ
บํารุ งรั ก ษาหลังการขายฟรี ใ นระยะทางหรื อ ระยะเวลาที กํา หนด เพื อเป็ นการตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างครอบคลุม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเลือกซือผลิตภัณฑ์
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