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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคใน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร(๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร และ (๓) เพ่ือวิเคราะห์ศึกษาการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  การวิจัยนี้ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจาก ลูกค้าที่มาใช้บริการเลือกซื้อ 
รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคใน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  จ านวน ๔๐๐ ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท อิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อ คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานเชื้อเพลิง และพิจารณาความคุ้มค่าในการซื้อรองลงมา โดย
เลือกซ้ือจากราคาท่ีเหมาะสมเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในระดับมากที่สุดโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  ในด้านบุคลากรผู้ให้บริการควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
พนักงานขายในรายละเอียดของสินค้าเพ่ือให้สามารถอธิบายให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ด้าน
ผลิตภัณฑ์ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาพัฒนารูปแบบ
ให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ในด้านโชว์รูมควรจัดตั้งในท าเลที่ผู้บริโภคเดินทางไปซื้อได้สะดวก 
เช่น แหล่งชุมชน หรือมีที่จอดรถสะดวกและปลอดภัย ด้านการส่งเสริมการขาย เนื่องจากรถยนต์เป็น
สินค้าที่มาราคาสูง ดังนั้นผู้ประกอบการควรเน้นเรื่องการบริการหลังการขาย เช่น การบริการซ่อม
บ ารุงนอกสถานที่ หรือ การเข้ารับสภาพเช็คสภาพรถยนต์ฟรี ๑ ปี เป็นต้น 
 

ค าส าคัญ  รถยนต์อีโคคาร์ 
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ABSTRACT 

 

This thesis has three objectives: (๑ ) to study personal factors that affect the 
decision to purchase eco-cars of consumers in Thonburi District, Bangkok (๒) to study 
the marketing mix factors that influence Decision to buy eco-car of consumers in 
Thonburi Bangkok and (๓ )  to analyze and study the decision to buy eco-car of 
consumers in Thonburi area Bangkok This research has collected data from 
Customers who use the service to buy Eco car of ๔ ๐ ๐  consumers in Thonburi 
District, Bangkok. Data were collected by using questionnaires that the researcher 
created.  

The study indicated that the sample group that responded to the 
questionnaire was mostly female with single status, education level, bachelor 
degree. The average income per month is ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ baht. The influence of 
purchasing decisions is to save on fuel costs. And consider the value of the second 
purchase by choosing to buy from the right price the sample group focuses on the 
marketing mix factors at the highest level, with the first priority being the product 
factor, followed by the marketing promotion price. And distribution channels 
respectively 

Suggestions in this study In terms of personnel, service providers should be 
trained to educate sales staff in the product details in order to be able to accurately 
explain to consumers. Products should develop products that meet the needs of the 
target group. By developing and developing a model to meet consumer needs in the 
showroom, it should be set up in a location that consumers can easily travel to, such 
as community areas or parking spaces, convenient and safe. Sales promotion 
Because Nontaburi is a high priced product Therefore, entrepreneurs should focus on 
after-sales services such as on-site maintenance services or getting a free car check 
condition for ๑ year. 
Keyword:  Ecology Car (ECO-CAR). 
 
1. บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก3 เพราะตั้งแต่การผลิต การใช้งาน จนถึงการขจัดท าลายเมื่อ

                                                           
3นิตินัย  ศิริสมรรถการ , “เปิดลงทุนรถอิโคคาร์เพิ่มบีโอไอ”, โพสต์ทูเดย,์ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) หน้า 

๒๙.  
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หมดอายุ ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตรถยนต์ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น 4 ประกอบกับความไม่มั่นคงของ
พลังงาน ราคาน้ ามันโลกที่มีความผันผวนและนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผู้ผลิตรถยนต์รวมทั้ง
ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและเทรนด์การใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนา
รถยนต์ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  

ปี ๒๕๖๑ พิจารณาจากตัวเลขยอดขายของตลาดอีโคคาร์ครึ่งปีที่แล้วระดับ ๑ แสนคัน 
ส่งผลให้ปี ๒๕๖๑  ตลาดรถยนต์อีโคคาร์จะเป็นครั้งแรกที่จะท าสถิติยอดขายสูงสุดในรอบ ๕ ปี หรือ
คาดว่าอยู่ในระดับ ๒ แสนคัน5 ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนของอีโคคาร์ในตลาดรถยนต์นั่งปีนี้เพ่ิมขึ้นเป็น 
๖๐% ของตลาดรถยนต์นั่ง  ตลาดรถยนต์ในประเทศปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีแนวโน้มฟ้ืนตัวเป็นล าดับ 
ส่งผลดีทั้งกับผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ท าให้มีรายได้จากการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
ตัวแทนจ าหน่ายยังมีปัจจัยหนุนจากรายได้การบริการหลังการขายต่อเนื่องตามจ านวนรถยนต์อายุไม่
เกิน ๕ ปีที่สะสมในตลาดจ านวนมาก6 จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ตลาดรถยนต์อีโคคาร์มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกกล่าวคือ เป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ที่คล่องตัว เหมาะกับการใช้งานส่วนตัว เป็นหลัก แบบลักษณะการใช้ชีวิตสังคมในเมือง ผลิตขึ้น
ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ ามัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภัยสูง  ด้วยคุณลักษณะและคุณสมบัติที่มากมายของรถยนต์อีโคคาร์7,8 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ที่น่าสนใจในการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับเรื่องราคาและ
รูปลักษณ์เป็นอันดับต้น รวมถึงความพร้อมและคุณภาพของศูนย์บริการ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ
รถยนต์จะต้องให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆ ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด9 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยผลของการวิจัยดังกล่าวจะน าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์อีโคคาร์ เพ่ือให้
ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในอนาคตต่อไป    

                                                           
4ประ เภทรถยน ต์ป ระหยั ดพ ลั งงานและ รักษ าสิ่ งแวดล้ อม , [ออน ไลน์ ] , แหล่ งที่ ม า : 

http://www.sumipol.com/knowledge/Blueupdate [๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 
5ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ตลาดรถยนต์ปี ๒๕๖๒ หดตัว อีโคคาร์-ไฮบริดยังขายดีและราคาสูง , 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://thestandard.co.th [๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 
6ชัยวัฒน์  โควาวิสารัช, เดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรถยนต์ไฟฟ้า, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

www.bangkokbiznews.com [๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑].  
7ศรินทิพย์  ธีรธนิตนันท์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร”, วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและบริหารธุรกิจ, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๘):
หน้า ๘. 

8ดร.พัลลภ  ปิติสันต์, “รถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco-car” ,Trend for Quality, เล่มที่ 
๑๗ หมายเลข ๑๕๕ (กันยายน ๒๕๕๓): หน้า ๔. 

9เพียงใจ  แก้วสุวรรณ, “Eco-car ทางเลือกของรถยนต์ในอนาคต”, ประชาคมวิจัย, ฉบับที่ ๑๒ (๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑): หน้า ๑๒. 

http://www.sumipol.com/knowledge/Blueupdate
http://thestandard.co.th/
http://www.bangkokbiznews.com/
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคใน 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโค

คาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
๓. เพ่ือวิ เคราะห์ ศึ กษาการตัดสินใจซื้ อรถยนต์ อี โคคาร์ของผู้บริ โภคในเขตธนบุ รี 

กรุงเทพมหานคร 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยส ารวจ 
(Survey Research) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผู้บริโภคในเขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
4. ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล10,11,12,13 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ รองลงมาคือ เพศชาย 
จ านวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๐ มีสถานภาพโสด จ านวน ๓๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๐  
รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐  สถานภาพหย่า
ร้าง จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐    ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๒๔๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐   

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด14,15,16 โดยรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก โดยมี

                                                           
10กิตติยา หนูมี, “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรถอิโคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , ๒๕๕๗), 
หน้า ๕๘. 

11ณัฐฌาน  นาวีวงค์, “ปัจจัยการตลาดการรับรู้และทัศคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ Eco-car ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ,ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘).  

12จรรยา  ยกยุทธ์ และนลินี  ทองประเสริฐ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี” , รายงานวิจัย, (คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๕๙), หน้า ๓๖. 

13จารุพันธ์   ยาชมพู, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน ๑,๕๐๐ ซีซี” , สาร
นิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓.  

14เมวดี  บุตรวงค์นรา, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ในสถานการณ์น้ ามันแพงของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา”,  สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอิสาน, ๒๕๕๘), หน้า ๕๐. 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘  ซึ่งเมือพิจารณาตามระดับระดับการตัดสินใจของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านราคา โดยภาพรวมมีระดับก าร
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (=๔.๐๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยด้านราคา ๑ ข้อ ที่มีระดับ
การตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการระบุอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆชัดเจนตามที่
ประกาศไว้ในแผ่นผับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (=๔.๒๖) มีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด และระดับการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์และบริการที่ได้รับ (=
๔.๐๙) ราคา ของใช้เสริม เช่น ชุดตกแต่งรถยนต์ ต่างๆ มีมาตรฐาน (=๔.๐๖) และราคาคุ้มค่า  มีของ
แถมมากกว่า (=๓.๘๒) ตามล าดับ 

ระดับการตัดสินใจของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก (=๓.๙๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ ๑ ข้อ ที่มีระดับ
การตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีที่จอดรถเพียงพอ (=๔.๒๒) มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด 
และระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสะอาด ตกแต่งน่ามอง ความสวยงามของศูนย์ฯ ( 
=๔.๑๒) สถานที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของผู้ใช้บริการหรือชุมชนใหญ่ ( =๔.๐๙) และสถานที่ตั้งสามารถ
เดินทางไป มา ได้สะดวก ( =๓.๔๘) ตามล าดับ 
๕. บทสรุป 

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

๑1. ด้านผลิตภัณฑ์17 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในข้อ สมรรถนะเครื่องยนต์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วศิน อิงคพัฒนากุล18 ได้กล่าวว่า การเอาใจใส่สมรรถนะเครื่องยนต์ (Care) 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เป็นส่วนหนึ่ง
ของคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้ให้บริการที่ดี 

2. ด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด   มีราคาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ

                                                                                                                                                                      
15พีระยุทธ  คุ้มศักดิ์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลในดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดของประชากรในกรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘), หน้า ๖๓. 

16ณัฐฐิพงษ์  ภาคีรักษ์ และฤทัยวรรณ  ตัณฑุลอุดม, “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
รถยนต์ปิกอัพของผู้บริโภค”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , ปีที่๓ ฉบับที่ ๑ 
(กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๐). 

17ชญานิศ  เฉลิมสุข และเติมพงษ์  สุนทรโรทก, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร”,  สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๙), หน้า ๘๒. 

18วศิน อิงคพัฒนากุล , คุณลักษณะ ๗ ประการของผู้ให้บริการที่ ดี , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://lib.dtc.ac.th/artical/tourism/ [๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

http://lib.dtc.ac.th/artical/tourism/
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งานวิจัยของ บุษบา ไชยอุปละ (๒๕๔๙)19 ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ความส าคัญ
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นม ด้านราคา มีดังนี้ มีป้ายราคาติด
ไว้ชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนมราคาเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ์
นม 

 3. ด้านส่งเสริมการตลาด  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของ
ผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในข้อ แถมฟรีอุปกรณ์เพ่ิมเติม
หรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ โอมวิไล (๒๕๕๒)20 ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า ของผู้คนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกและการตกแต่งภายใน และราคา 

4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโค
คาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในข้อ ศูนย์บริการ/
ตัวแทนจ าหน่ายมีการต้อนรับผู้เข้ารับบริการที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรเมธ คุวานนท์ 
(๒๕๕๔)21 ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 
BMW ในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย  โดยตัวแทนจ าหน่ายมี
การต้อนรับผู้เข้ารับบริการที่ดี  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด 

ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ อี โคคาร์ของผู้บริ โภคในเข ตธนบุ รี 
กรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คิด
เป็นร้อยละ ๒๗.๐ มีวิธีในการช าระเงินด้วยวิธีผ่อนช าระกับธนาคาร ร้อยละ ๘๙.๐ มี  มีบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐  มีวัตถุประสงค์ในการซื้อรถ เพ่ือ
ความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐ และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐ 
๖.ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 

                                                           
19บุษบา ไชยอุปละ, “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมของผู้บริโภค

ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”, สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), หน้า ๔๔. 

20อุทุมพร ไวฉลาด (จงดี โตอิ้ม), “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, สารนิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๙), หน้า ๗๔. 

21พีรเมธ คุวานนท์, “ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สาขาเอ็มไพร์ส บาง
บอน”, สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๕๔), หน้า ๕๑. 
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 ๑. ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจ ควรมีส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการ รวมไป
ถึงสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เพ่ือเป็นสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้กับการบริการ 

 ๒. ด้านราคา ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจ ควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสม รวมไปถึงการ
พิจารณาของแถมให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ให้เหมาะสม และมีคุณภาพ 

๓. ด้านการบริการของพนักงาน ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจควรมีการอบรมพนักงาน 
ขายให้มีความช านาญ และให้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เก่ียวกับรถยนต์ ให้กับพนักงานขายอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้พนักงานขายสามารถปฏิบัติงานและแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี 

๖.๒.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป  
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์แยกย่อยไปในแต่ละ

ชนิด และรุ่นของรถยนต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และน าผลที่ได้มาศึกษาและเปรียบเทียบถึง
ปัจจัยที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบและวิธีในการขายรถยนต์ต่อไป  

ด้านการบริการของพนักงาน ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจควรมีการอบรมพนักงานขายให้มี
ความช านาญ และให้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ ให้กับพนักงานขายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
พนักงานขายสามารถปฏิบัติงานและแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี 

ด้านคุณภาพรถยนต์ ทางด้านผู้ประกอบธุรกิจ ควรมีการออกแบบส ารวจถึงความต้องการ 
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบและปรับปรุงรถยนต์ ในด้านรูปทรงทั้ง
ภายนอก ภายใน รวมไปถึง สมรรถนะและความแข็งแรง ของรถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด 
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