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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยทางทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์
ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่ทางานอยู่ที่บริษัท LOXLEY
จากัด (มหาชน) จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและทดสอบค่าเอฟ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่าง
รายคู่ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO
CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ในภาพรวมระดับอยู่ในระดับมาก (  = 3.97) เมื่อ
พิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ทุกๆด้านมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (  = 3.79) รองลงมาด้าน
ผลิตภัณฑ์ (  = 3.79) ด้านราคา (  = 3.72) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (  = 3.64)
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO
CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) โดยจาแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล แตกต่างกันมีการตัด สินใจในการเลือกซื้อรถยนต์
ECO CAR ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
The objectives of this research were; 1) To study the marketing factors that
affect the decision to buy Eco-cars of employees. 2) To compare personal
characteristics with marketing factors that affect the decision to buy Eco-cars of
LOXLEY employees.
The samples used for this research were 400 employees of LOXLEY Public
Company Limited aged 20 years or older. The tools used to collect data were
questionnaires with a 5 point rating scale. Statistics used to analyze the data included
Frequency, Percentage, Average Mean, Standard Deviation, t-test and the One-way
ANOVA f-test. Whenever a statistically significant difference was found, a Multiple
Comparison Test was conducted at the 0.05 level of significance.
The results revealed that factors that affect the decision to buy Eco-cars of
LOXLEY employees had an overall score in the high level (  =3.97). When
considering all 4 factors separately, it was found that all of them scored in the high
level and they can be ranked in descending order as follows: Promotion (  = 3.79),
Product (  = 3.79), Price (  = 3.72), and Place (  = 3.64) .
The comparison between marketing factors that affect the decision to buy Eco
cars of LOXLEY employees based on personal characteristics revealed that: different
personal characteristics did not lead to differences on the decision to buy Eco cars at
the 0.05 level of statistical significance.

ภูมิหลัง
ในปัจจุบัน รถยนต์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญและมีความจาเป็นมากในการ
ดารงชีวิตประจ าวัน การทางานและการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องอานวยความสะดวกในการ
เดินทางให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง เพราะรถยนต์เป็นพาหนะที่ใช้
อานวยความสะดวกและสบายในการเดินทาง ประชาชนโดยทั่วไปต่างแสวงหายานพาหนะเป็นของ
ตนเอง ครอบครั ว ที่ มีร ายได้น้ อยก็ พยายามเสาะแสวงหาหรือกู้ เงิน มาเพื่ อซื้อ ยานพาหนะไว้ ใช้ใ น
ครอบครั ว จนในขณะนี้ ร ถยนต์ ไ ด้ ก ลายเป็ น ปั จ จั ย ที่ 5 ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต ประจ าวั น ท าให้
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และจาหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้นทุกปี รวมทั้งการนาเข้า
รถยนต์หรูจากต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในที่สุด
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ในช่วงปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากทั้งยอดขายและยอดการส่งออกรวมถึงยอด
การผลิ ต รถยนต์ ส ามารถท าสถิ ติ ตั ว เลขที่ สู ง ที่ สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ แ ละการบริ โ ภครถยนต์
ภายในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีมูลค่าการส่งออกถึง 22,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกยานยนต์ 12,340 ล้านเหรียญสหรัฐฯและการส่งออกชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ยานยนต์ 9,721 ล้านเหรียญสหรัฐฯนอกจากนี้ประเทศไทยยั งเพิ่มสายการผลิตโดยเริ่มผลิต
รถยนต์ประหยัดพลังงานหรือ Eco-car เช่น HondaBrio, NissanAlmera, Mitsubishi Mirage โดย
ทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ตระหนักถึงเรื่องสภาพแวดล้อมและสังคมมากขึ้นจึงคิดที่จะส่งเสริม
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตโดยเป็นไปในแนวทางที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาดสาหรับสินค้าดังกล่าวได้
อย่างถูกต้อง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลจากผู้บริโภคกลุ่มป้าหมาย ด้วยเหตุผลนี้ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด
(มหาชน) ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดที่
เหมาะสม นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
นาไปวางแผนและกาหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARของ
พนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและระดับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลกั บ ปั จ จั ย ทางทางการตลาดมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่
ทางานอยู่ที่บริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) จานวน 2,750 คน (ข้อมูลฝ่ายบริหารงานส่วนบุคคล)
1.2 กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่ทางานอยู่ที่
บริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยการใช้สูตรการ
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คานวณ ของยามาเน่ (Yamane, 1970) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
รถยนต์ ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ ย วข้อง แนวปฏิบั ติ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องโดยศึกษาแนวคิด แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องในแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกับส่วนประสมทางการตลาดและแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco-Car
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย ในการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) มีกรอบระยะเวลาในการ
วิจัย เดือน กรกฎาคม คือ ช่วงเดือน มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560
4. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย
4.1 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบสอบถาม คือ
4.1.1 เพศ
4.1.2 อายุ
4.1.3 สถานภาพ
4.1.4 ระดับการศึกษา
4.1.5 รายได้ต่อเดือน
4.2 ตัว แปรตาม ได้แ ก่ ปั จจัย ทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อ การตัด สิ นใจในการเลื อ กซื้ อ
รถยนต์ ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ได้แก่
4.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์
4.2.2 ด้านราคา
4.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด (open ended) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล คือ อายุ สถานสภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมตัวเลข ซึ่งผู้วิจัย
เป็นผู้สร้างขึ้น
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์
ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ตัวเลือก โดยข้อคาถามวัดในด้า นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ความหมาย
5
มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด
4
มีระดับการตัดสินใจมาก
3
มีระดับการตัดสินใจปานกลาง
2
มีระดับการตัดสินใจน้อย
1
มีระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ การตัดสินใจ และศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตารา
เอกสารวิชาการ บทความ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตและหัวข้อของข้อคาถาม โดยงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปร
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆจากตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เป็น
กรอบในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARของ
พนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน)
3. สร้ างแบบสอบถามที่ให้ ครอบคลุ มขอบเขตของเนื้อหาและปัจจัยที่ต้องการศึกษาให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับนิย ามศัพท์เฉพาะ เป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale)
4. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง แก้ไข
5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง และสร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจ จ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และตรวจแก้สานวนภาษา ทดสอบ
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หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of item-Objective
Congruence: IOC) แล้วเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC เฉลี่ยตั้งแต่0.50 ขึ้นไปนาไปเป็นข้อคาถาม ซึ่งค่า
IOC ของข้อคาถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มีค่าตั้งแต่0.60 ขึ้นไป
7. นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และตรวจสอบแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึก ษา
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงอีกครั้ง
8. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
9. นาแบบสอบถามจากการทดลองใช้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการคานวณหาค่า
อานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ค่าอานาจจาแนกที่
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และน าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามมาหาค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค
ได้ผลการวิเคราะห์ได้ค่าแอลฟ่า เฉลี่ย เท่ากับ 0.84

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ผู้วิจัย
ดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยประสานไปยัง พนักงานบริษัท LOXLEY จากัด
(มหาชน) เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จานวน 400 คน
2. นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์จากนั้นจึงนาไป
บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ เพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 40.00
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นมี 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาอายุ
41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00 อายุ ต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 และอายุ 51 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 8.25
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สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 44.25
รองลงมาสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 39.75 สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 16.00
รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.75 รองลงมารายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.75 รายได้ต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.50 รายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
11.50 รายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 5.50
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
59.00 รองลงมา ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.50 และระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.50
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน)
ระดับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของ
พนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) โดยรวมและรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับ
ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด
(มหาชน) ในภาพรวมระดับอยู่ในระดับมาก (  = 3.97) เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ทุกๆ
ด้านมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (  = 3.79) ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 3.79) ด้านราคา (  = 3.72)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (  = 3.64) ตามลาดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ด้านผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก (  = 3.79) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ รุ่นของรถยนต์ที่ออกจาหน่าย (  = 4.09) รองลงมางานตรายี่ห้อ
รถยนต์ (  = 4.09) การออกแบบภายนอก (  = 3.97) ขนาดห้องโดยสาร (  = 3.94) การ
ออกแบบภายใน (  = 3.78) อุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงาม (  = 3.71) ขนาดของเครื่องยนต์
(  = 3.66) ส่วนข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับปานกลาง คือ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกสบาย (  = 3.46) อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย (  = 3.42)
ตามลาดับ
ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ด้านราคา ในภาพรวม
ระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก (  = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ระยะเวลาในการผ่อนชาระมีความเหมาะสม (  = 3.79) รองลงมา
ราคาขายต่อในราคามือสองมีความเหมาะสม (  = 3.78) ค่าบารุงรักษาของรถยนต์มีมาตรฐาน (  =
3.72)การวางเงินดาวน์เริ่มต้นที่เหมาะสม (  = 3.71) ราคาค่าซ่อมแซมของตัวรถยนต์มีมาตรฐาน
(  = 3.70) อัตราดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชาระเหมาะสม (  = 3.67) ราคาได้มาตรฐาน (  = 3.65)
ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ในภาพรวมระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้ อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับ
มาก (  = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO
CARอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ สถานที่การจาหน่ายผ่านตัวแทน (  =3.78 )
รองลงมาจานวนศูนย์บริการซ่อมที่มีในประเทศไทยเพียงพอ (  = 3.73) โชว์รูมในศูนย์การค้า (  =
3.68) การตกแต่งโชว์รูมสวยงาม (  = 3.61) และข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO
CARอยู่ในระดับปานกลาง คือ สถานทีต่ ั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการมีเพียงพอ (  = 3.68) ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในภาพรวมระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก
(  = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ การให้บริการของพนักงานขายประทับใจ (  =
3.93) รองลงมาการให้ข้อมูลของพนักงานเกี่ยวกับรถยนต์ชัดเจน (  = 3.91) การผ่อนชาระแบบไม่มี
ดอกเบี้ย (  = 3.89) การแถมประกันภัยชั้น 1 (  = 3.85)การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ (  = 3.85)การให้ทดลองขับ (  = 3.81) การรับประกันหลังการขาย (  = 3.80) การลด
ราคาขายของรถยนต์ (  = 3.66) และระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อ รถยนต์ ECO CAR อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ การแถมสิ่งของต่างๆ เมื่อจ่ายเงินสด (  = 3.85) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
รถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) จาแนกตามปัจจัยทางด้านลักษณะ
ส่วนบุคคล
เพศ พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีเพศต่างกันส่ งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO
CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO
CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR แตกต่างกัน
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ในภาพรวม
ระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อย คือ รุ่นของรถยนต์ที่ออกจาหน่าย รองลงมางานตรายี่ห้อรถยนต์ การออกแบบภายนอกขนาด
ห้องโดยสาร การออกแบบภายใน อุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ขนาดของเครื่องยนต์ ส่วนข้อมี
ระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับปานกลาง คือ อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกสบาย อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธิญา ทองบุญส่ง
(2555) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของ
ผู้บริโภค ในเขต ราชเทวี กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ
เปรียบเทียบปัจจัยทางด้าน ประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถอีโคคาร์ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั่วไปที่ทางาน หรืออาศัยอยู่ใ นเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน
คือ ค่า t-test ค่า F-test และทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับการใช้ปั จจัย ส่ว นประสมการตลาดในการ ตัดสินใจซื้อ ทั้งโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
ความสาคัญมาก ซึ่งสามารถเรียงลาดับความสาคัญคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ส่วนผล การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของ
ผู้บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันใช้ปัจจัย ส่วนประสมการตลาดโดยรวมใน
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การตัดสินใจซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อทา การทดสอบรายด้านพบว่า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดใน การตัดสินใจซื้อ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง สถิติที่0.05 ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสที่ต่างกันใช้ ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดโดยรวมในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อทา
การทดสอบรายด้านพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัด จาหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
ผู้บริโภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มีอาชีพ และสถานภาพ
สมรส ต่างกันใช้ปัจจัย ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ รายด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
2. ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ในภาพรวม
ระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกๆข้อ
มีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาในการผ่อนชาระ
มีความเหมาะสม รองลงมาราคาขายต่อในราคามือสองมีความเหมาะสม ค่าบารุงรักษาของรถยนต์มี
มาตรฐาน การวางเงิน ดาวน์ เริ่ มต้นที่เหมาะสมราคาค่าซ่อมแซมของตัว รถยนต์มีมาตรฐาน อัตรา
ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชาระเหมาะสม ราคาได้มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของไตรรัตน์ ยืนยง (2557)
ปัจจัยการตลาดรถมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่ รถ
มือสองของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครมีประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรถมือสองในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสถิติทาง
สังคมศาสตร์ ผล การศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26– 35 ปี สถานภาพ
สมรส การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท
ปัจจัยการตลาด โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด พฤติกรรม การตัดสินใจซื้อรถมือสอง พบว่า ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสินในซื้อรถมื อสอง
มากที่สุด 4 เดือน และน้อยที่สุด 1 เดือน ผู้บริโภคได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเต้นท์ขายรถมือสอง
เพื่อ ตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด 6 เดือน และน้อยที่สุด 1 เต้นท์ ถ้ามีบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่
รู้จัก ต้องการซื้อรถมือสอง จะแนะนาให้เข้าซื้อรถมือสองจากเต้นท์ นี้ ยี่ห้อของรถมือสองที่ซื้อมากที่สุด
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คือ โตโยต้า วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด คือ เพื่อธุรกิจนอกเหนือจากไป
ทางาน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว / ญาติ ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อรถมือสอง ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อรถมือสอง (เดือน)
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านจานวนเต็นท์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจซื้อรถมือสอง (เต้นท์) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริโภค ที่มีอายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือ สอง ด้าน
ถ้ามีบุคคลใกล้ชิดหรือบุ คคลที่รู้จักต้องการซื้อรถมือสอง จะแนะนาให้ซื้อรถมือสองจาก เต้นท์นี้
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และ .05 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสอง ด้านจานวนเต็นท์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ซื้อ
รถมือสอง (เต้นท์) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
3. ด้านช่องทางการจั ดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO
CAR ในภาพรวมระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CARอยู่ในระดับมาก สถานที่
การจ าหน่ ายผ่ านตัวแทน รองลงมาจานวนศูนย์บริการซ่อมที่มีในประเทศไทยเพียงพอ โชว์รูมใน
ศูนย์การค้า การตกแต่งโชว์รูมสวยงาม และข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR
อยู่ในระดับปานกลาง คือ สถานที่ตั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการมีเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นันธิญา ทองบุญส่ง (2555) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ ของ
ผู้บริโภคในเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภค ในเขต ราชเทวี กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปัจจัยทางด้าน ประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั่วไปที่ทางาน หรืออาศัยอยู่
ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติเชิงอนุมานคือ ค่า t-test ค่า F-test และทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค
ให้ความสาคัญกับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ ตัดสินใจซื้อ ทั้งโดยรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับความสาคัญมาก ซึ่งสามารถเรียงลาดับความสาคัญคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ส่วนผล การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์
ของผู้บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันใช้ปัจจัย ส่วนประสมการตลาด
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โดยรวมในการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อทา การทดสอบราย
ด้านพบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดใน การตัดสินใจ
ซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง สถิติที่
0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน และสถานภาพสมรสที่ต่างกันใช้
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
และเมื่อทาการทดสอบรายด้านพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 และผู้บริโภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มีอาชีพ และ
สถานภาพสมรส ต่างกันใช้ปัจจัย ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ รายด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR
ในภาพรวมระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อมีระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก คือ การ
ให้ บริ การของพนักงานขายประทับใจ รองลงมาการให้ ข้อมูล ของพนักงานเกี่ยวกับรถยนต์ชัดเจน
การผ่อนชาระแบบไม่มีดอกเบี้ย การแถมประกันภัยชั้น 1 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
การให้ทดลองขับ การรับประกันหลังการขาย การลดราคาขายของรถยนต์ และระดับการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับปานกลาง คือ การแถมสิ่งของต่าง ๆ เมื่อจ่ายเงินสด
สอดคล้องกับงานวิจัยของไตรรัตน์ ยืนยง (2557) ปัจจัยการตลาดรถมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่ รถมือสองของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครมี
ประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสองในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ ผล การศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26– 35 ปี สถานภาพสมรส การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ปัจจัยการตลาด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรม การตัดสินใจซื้อรถมือสอง
พบว่า ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสินในซื้อรถมือสองมากที่สุด 4 เดือน และน้อยที่สุด 1 เดือน
ผู้บริโภคได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเต้นท์ขายรถมือสองเพื่อ ตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด 6
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เดือน และน้อยที่สุด 1 เต้นท์ ถ้ามีบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จัก ต้องการซื้อรถมือสอง จะแนะนาให้
เข้าซื้อรถมือสองจากเต้นท์นี้ ยี่ห้อของรถมือสองที่ซื้อมากที่สุด คือ โตโยต้า วัตถุประสงค์หลักในการ
ตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด คือ เพื่อธุรกิจ นอกเหนือจากไป ทางาน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถมือสองมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภค
ที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือ
สอง ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้อรถมือสอง (เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ด้านจานวนเต็นท์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อรถมือสอง (เต้นท์) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริโภค ที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือ สอง ด้านถ้ามีบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จักต้องการซื้อ
รถมือสอง จะแนะนาให้ซื้อรถมือสองจาก เต้นท์นี้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และ .05
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถมือสอง ด้านจานวนเต็นท์ที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ซื้อรถมือสอง (เต้นท์) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท
LOXLEY จากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ในภาพรวมมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเห็นว่ามีข้อต้องได้ รับการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย
ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อระดับปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
รถยนต์ ECO CAR ในภาพรวมมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเห็นว่ามีข้อต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับราคาได้มาตรฐาน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีผ ลต่อระดับปัจจัยทีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ในภาพรวมมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อเห็นว่ามีข้อต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับสถาน
ที่ตั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการมีเพียงพอ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ผ ลต่ อ ระดั บ ปั จ จั ย ที ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ในภาพรวมมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR
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อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเห็นว่ามีข้อต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการแถม
สิ่งของต่างๆ เมื่อจ่ายเงินสด
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาตัว แปรด้านอื่น ๆ ที่มีผ ลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์
ECO CAR ของพนักงานบริษัท LOXLEY จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการวางแผนโปรแกรมทาง
การตลาด และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
2.2 ควรทาการศึกษาทัศนคติการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท
LOXLEY จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการวางแผนโปรแกรมทางการตลาด และกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
2.3 ควรทาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ ECO CAR ของพนักงานบริษัท
LOXLEY จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการวางแผนโปรแกรมทางการตลาด และกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

