
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือรถยนต ์
ทีใชเ้ชือเพลิงนาํมนักบัรถยนตร์ะบบ hybrid ของประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร 

ปฐมาวดี นาคช้อย* 
ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย** 

บทคดัย่อ 
การค้นคว้าอสิระนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเรือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ทีใช้เชือเพลิงนาํมันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษาจะช่วยให้ผู้ประกอบการททีาํธุรกิจเกียวกบัรถยนต์ สามารถนาํ
ข้อมูลทีได้ไปใช้วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ งานวิจัยนีเป็น งานวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนทสีนใจซือหรือผู้ใช้รถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันและรถยนต์ระบบไฮบริดที
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 
49 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายได้ เฉลียต่อเดือนอยู่ท ี50,001-80,000 บาท  

สาํหรับเรืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้
ความ สาํคัญในเรืองลักษณะการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในทีมีความสวยงาม ด้าน
ราคาในเรืองค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษามีความเหมาะสม ด้านช่องทางจัดจาํหน่ายเรืองโชว์รูมและ
ศูนย์บริการมีหลายสาขากระจายในหลายพืนท ีและด้านการส่งเสริมการตลาดในเรืองการทดลอง
ขับททีาํให้สามารถตัดสนิใจได้อย่างแม่นยาํ 

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในด้านอายุ รายได้ทแีตกต่างกนั มีผลต่อ
การการตัดสินใจซือรถยนต์ทีแตกต่างกัน แต่ในด้านอาชีพทีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการการ
ตัดสนิใจซือรถยนต์ทแีตกต่างกนั 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  
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. บทนาํ
ในปัจจุบัน การคมนาคมทางบกถือได้ว่าเป็นการคมนาคมประเภทหนึงทีประชาชน

นิยมใช้มากทีสุด รถยนต์กเ็ป็นการคมนาคมทางบกประเภทหนึง จึงทาํให้รถยนต์ประเภทต่าง ๆ 
กลายเป็นปัจจัยสาํคัญอย่างหนึงในการดาํรงค์ชีวิตของประชาชน ทงัใช้ในการเดินทางส่วนบุคคล
หรือใช้เพือประกอบกจิการทางธุรกิจ รถยนต์ถือได้ว่าเป็นสิงทอีาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชน
ในการเดินทาง ททีาํให้เดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ตลาดรถยนต์ทวัโลกมีความเคลือนไหว
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด จึงทาํให้ในตลาดรถยนต์มีการ
แข่งขันอย่างเหน็ได้ชัด ทาํให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายต้องปรับเปลียนกลยุทธ์เพือสร้างโอกาสทาง
การตลาดให้กับตัวเอง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จึงให้ความสาํคัญกับการพัฒนายานยนต์ให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้บริโภคมากทีสุด โดยส่วนทีสาํคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองคือการ
สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึน ทังการผลิตรถยนต์ทีมีประสิทธิภาพสูง สมรรถนะทีตอบ
โจทย์ของผู้บริโภค และรถยนต์ทใีช้พลังงานทางเลือกได้ 

ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง โดยยอดจาํหน่ายตลาด
รถยนต์รวมในปี พ.ศ.2561 มีจาํนวน 1,039,158 คัน ซึงจาํนวนเพิมขึน 19.2% จากปีก่อน 

การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนันใหญ่ทสีดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่ทสีุด
เป็นอันดับ 9 ของโลก ซึงมีกาํลังการผลิตต่อปีมากกว่าประเทศเบลเยียม อังกฤษ อิตาลี เชค และ
ตุรกี เสียด้วยซาํ โดยสามารถผลิตชินส่วนของรถยนต์ได้มากกว่า 1.5 ล้านชินต่อปี ซึงส่วนใหญ่
แล้วอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนันเป็นฐานการผลิตชินส่วนของรถยนต์ให้กับ
ค่ายจากประเทศญีปุ่น และเกาหลีเป็นหลัก อีกทังค่ายชือดังจากยุโรปกนิ็ยมใช้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตเช่นกนั 

การเติบโตของตลาดรถยนต์ของขนาดเครืองยนต์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาเพือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึน ทังในทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ความ
สะดวกสบายในการขับขี การประหยัดพลังงานและระบบความปลอดภัย รวมไปถึงรถยนต์ไฮบริด
ก็เป็นอีกหนึงทางเลือกของผู้บริโภค เพราะรถยนต์ไฮบริดได้ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที
ผสมผสานพลังงานของเครืองยนต์และพลังงานไฟฟ้าเพือใช้ในการขับเคลือนรถยนต์ เพือการใช้
นาํมันเชือเพลิงอย่างมีประสทิธภิาพมากทสีดุจึงประหยัดพลังงาน และปล่อยไอเสยีมลพิษตาํ  

ไฮบริด (HYBRID) หมายถึง ลูกผสมจะใช้ทงัเครืองยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในการ
ทาํงานของระบบทงันีพลังงานทต้ีองสูญเสียของเครืองยนต์ เช่น ขณะเบรกเพือชะลอความเรว็ จะ
ถูกนาํมาผลิตพลังงานไฟฟ้าเกบ็ไว้ในแบตเตอรี และ ถูกนาํออกมาช่วยในการขับเคลือน รถยนต์
เพือลดการใช้นํามันลงนอกจากนี การลดการใช้นํามันเกิดขึนจากการเดินเครืองยนต์ทีระดับ
ความเร็วรอบทีให้ ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ พลังงานจากเครืองยนต์ทีเกินความต้องการจะถูก 
นาํไปผลิตพลังงานไฟฟ้าและในกรณีทคีวามต้องการใช้พลังงานของรถ มากกว่าทเีครืองยนต์ผลิต
ได้รถจะใช้พลังงานจากแบตเตอรีเสริม 

301



สงิเลก็ๆ อย่าง ‘ฝุ่ นละออง’ จะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาใหญ่ระดับโลกได้ หลายปี
ทผ่ีานมาเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียอย่าง ปักกิง นิวเดลี ต้องประสบกับปัญหาวิกฤตฝุ่ นละอองที
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจาํนวนมาก สาเหตุหนึงททีาํให้คุณภาพอากาศของจีนพัฒนาไป
ในทศิทางทดีีขึน คือการลดการผลิตรถยนต์และรถตู้ทใีช้นาํมันดีเซลและเบนซิน และตังเป้าให้มี
การใช้รถยนต์แบตเตอรีไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ให้มีสัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 5 ของรถยนต์ที
ขายในจีนภายในปี 2025 เพือต่อสู้กบัปัญหามลพิษ และกา๊ซคาร์บอน 

จะเหน็ได้ว่าสาํหรับการทาํตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ยังต้องอาศัยการทาํการตลาด
อย่างต่อเนืองโดยต้องพยายามค้นหาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มาก
ขึน เพือสร้างตลาดให้เติบโตในระยะยาว และต้องมีการพิจารณาว่าผู้บริโภคมีการเลือกซือหรือ
ตัดสนิใจซือรถยนต์อย่างไร เพือทจีะได้เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายได้ทราบถึงปัจจัย
ทมีีผลต่อการตัดสนิใจ จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามทผู้ีบริโภค
ต้องการมากทสีดุ 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
2.1 เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในการตัดสินใจเลือกซือ

รถยนต์ทใีช้/2เชือเพลิงนาํมันกบัรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2.2 เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ด้านอาชีพ, ด้านอายุ, ด้านรายได้) ใน

การตัดสินใจซือรถยนต์ทีใ ช้ เ ชือเพลิงนํา มันกับรถยนต์ระบบ  hybrid ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด P’s ในการตัดสนิใจซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิง

นาํมันกบัรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่างกนั 
3.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุทแีตกต่าง

กนัมีการตัดสนิใจเลือกซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกบัรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่างกนั 
3.3 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกับรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่าง
กนั 

3.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกับรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่าง
กนั 
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4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั
4.1 สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยทีมีการดําเนินธุรกิจเกียวกับ

รถยนต์ และผู้ทีสนใจในธุรกิจประเภทนี ได้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’s ทมีีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกับรถยนต์ระบบ 
hybrid ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธใ์นการดาํเนินและพัฒนาธุรกจิต่อไป 

4.2 สามารถให้ผู้ประกอบการทีดาํเนินธุรกิจรถยนต์ ในไทยและผู้ทีสนใจในธุรกิจ
ประเภทนี ได้ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคทีมีต่อการซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกับรถยนต์
ระบบ hybrid และสามารถนาํไปปรับใช้เพือพัฒนาธุรกจิของตนเองต่อไป 

.  สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทีสนใจทัวไปสามารถนาํข้อมูลทีได้จากการวิจัย 
ในครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทใีช้วิจัยในครังนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ทีมีความสนใจในการซือหรือใช้รถยนต์ทีใช้เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ 
hybrid 

5.2 ขอบเขตด้านเนือหาศึกษาปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิง
นาํมันกบัรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานครของผู้วิจัย ประกอบไปด้วยปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) , ด้านราคา (Price) , ด้านช่องทาง
การ จัดจํ าห น่ าย  (Place) ,  ด้ านการ ส่ ง เส ริมการตลาด  (Promotion) และ ปัจ จั ย ด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ อายุ รายได้ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนี 

.  ขอบเขตด้านระยะเวลาทาํการวิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาระหว่างเดือน
กนัยายน 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการด าเนินการ 
วิจัยในครังนี โดยมีขนัตอนในการสร้างเครืองมือดังนี 

เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏบัิติทไีด้เขียนไว้เพือนาํมาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามโดย แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
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ตอนท ี  เป็นคาํถามเพือคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนท ี  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นแบบสอบถามทมีีลักษณะปลายปิด มี
คาํตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียวรวมจาํนวน 6 ข้อ 

ตอนท ี  เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 4P’s ทมีีผลต่อการ
ตัดสนิใจซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกบัรถยนต์ระบบ hybrid โดยผู้วิจัยได้ใช้ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดททีมีีผลต่อการตัดสนิใจซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกบัรถยนต์ระบบ hybrid 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเป็นจาํนวน 17 ข้อ โดยใช้มาตราส่วน
ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ ( Likers Scale )มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

ระดับ 1 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือรถยนต์น้อยทสีดุ 
ระดับ 2 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือรถยนต์น้อย 
ระดับ 3 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือรถยนต์ปานกลาง 
ระดับ 4 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือรถยนต์มาก 
ระดับ 5 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือรถยนต์มากทสีดุ 

ตอนท ี4 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัข้อเสนอแนะเพิมเติม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เขียนข้อเสนอแนะตามอิสระ 

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย มีเพศชายจาํนวน 217 คนคิด

เป็นร้อยละ 54.3 และเป็นเพศหญิงจํานวน 183 คนคิดเป็นร้อยละ 45.8 ด้านอายุของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า มีอายุ 40-49 ปี มากทสีุดเป็นจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 
อายุ 30-39 ปีจาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า มีสถานภาพ
โสดมากทสีุดเป็นจาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ สมรสแล้วเป็นจาํนวน 117 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากทสีุด
เป็นจาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือ จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ส่วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน มากทีสุดเป็นจาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ เป็นนักธุรกิจ
หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 50,001-80,000 บาท เป็นจํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ 
80,0001-100,000 บาท จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  
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ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือรถยนตที์ใช้
เชือเพลิงนาํมนักบัรถยนตร์ะบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ 
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรืองลักษณะการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในทีมี
ความสวยงามมีค่าเฉลียสูงสดุ คือ 4.44 ปัจจัยด้านราคาในเรืองค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษามีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 4.16 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาํหน่ายเรืองโชว์รูมและศูนย์บริการมี
หลายสาขากระจายในหลายพืนที มีค่าเฉลียสูงสุด คือ 4.11 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดใน
เรืองการทดลองขับทีทาํให้สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยาํมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 4.07 ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์แบบเชือเพลิงหรือไฮบริด พบว่า ด้านที
มีความสาํคัญในระดับมากทสีุด ได้แก่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลีย .25) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉลีย 4.00) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (ค่าเฉลีย 3.94) และด้านราคา (ค่าเฉลีย 
3.83) มีความสาํคัญในระดับมาก ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ท ี1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด P’s ในการ

ตัดสินใจซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกบัรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่างกัน โดยด้านผลิตภัณฑ์ผู้
ทีเลือกใช้รถยนต์ระบบ hybrid ให้ความสาํคัญในเรืองของการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและ
ภายในทมีีความสวยงาม และระบบเทคโนโลยีททีนัสมัยและมีความน่าเชือถือมากกว่าผู้ทเีลือกใช้
รถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมัน ด้านราคาผู้ทเีลือกใช้รถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันให้ความสาํคัญในเรือง
ราคาทีเหมาะสมกับการบริการหลังขาย ราคาทีมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายใน
การบาํรุงรักษามากว่าผู้ทเีลือกใช้รถยนต์ระบบ hybrid ด้านช่องทางจัดจาํหน่ายผู้ทเีลือกใช้รถยนต์
ทใีช้เชือเพลิงนาํมันให้ความสาํคัญในเรืองโชว์รูม ศูนย์บริการ และทาํเลทตีังของโชว์รูมมากว่าผู้ที
เลือกใช้รถยนต์ไฮบริด ด้านส่งเสริมการตลาดผู้ทีเลือกใช้รถยนต์ทีใช้เชือเพลิงนํามันให้
ความสาํคัญในเรืองโฆษณาสอืประชาสัมพันธ ์รายการของแถม ส่วนลด เงือนไขการชาํระเงิน การ
ทดลองขับมากว่าผู้ทเีลือกใช้รถยนต์ไฮบริด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ที 2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอายุทีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทีใช้เชือเพลิงนํามันกับ
รถยนต์ระบบ hybrid ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่แตกต่างกันในรายด้าน คือด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ท ี3 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะทางประชากร 
ศาสตร์ด้านอาชีพทีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทีใช้เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์
ระบบ hybrid ไม่แตกต่างกนัทงัในภาพรวมและรายด้านทงั 4 ด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ที 4 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ทแีตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกับ
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รถยนต์ระบบ hybrid ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่แตกต่างกันในรายด้าน คือด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยประชากรทีมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ให้ความสําคัญกับด้านการส่งเสริม
การตลาดมากกว่ารายได้ในช่วงอนืๆ 

8. การอภิปรายผล
การศึกษาเรือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด P’s ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ

รถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” สามารถ
นาํมาอภิปรายผลได้ดังนี 

8.1 ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 
ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ทปีระชากรใช้ในการตัดสินใจ

เลือกใช้รถยนต์ทีใช้เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid นัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาํคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากทสีุด ซึงผลในส่วนนีมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อาํนาจ พนาคุณากร (2554) ศึกษาเรือง ปัจจัยแวดล้อมในการดาํรงชีวิตทส่ีงผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือรถยนต์ Ecocar ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที
สาํคัญทจีะส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกซือรถยนต์ โดยทผู้ีบริโภคจะเน้นในเรืองของคุณสมบัติ และ
ประสิทธิภาพของการใช้ให้ เหมาะสมกับรายได้ทสีามารถซือได้ และเรืองการประหยัดการทาํงาน
ของรถยนต์ และงานวิจัยของ ทัศรินทร์ วุฒิวิกัยการ ( 6 ) ศึกษาเรือง ปัจจัยการสือสาร
การตลาดทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์โตโยต้าคัมรีรุ่น all new Camry ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรกสุด ทงั
ด้านการออกแบบทสีวยงามสมรรถนะดี ระบบความปลอดภัยดี และมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก
ครบครัน โดยปัจจัยด้านราคาและการส่งเสริมการขายเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึงในการ
ตัดสนิใจซือรถยนต์ โตโยต้าคัมรี รุ่นall new Camry เป็นต้น 

8.2 ดา้นประชากรศาสตร ์
ผลการศึกษาลักษณะทัวไปทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใช้รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ
และรายได้ทีแตกต่างกันมีความเกียวพันกับการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ ส่วนอาชีพทีมีความ
แตกต่างกันนันไม่มีความเกียวพันกับการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ ซึงในส่วนของผลวิจัยด้าน
ประชากรศาสตร์นันสอดคล้องกับแนวคิดของสุนทรี พัชรพันธ์ (อ้างถึงใน ธัญญ์ชยา อ่อนคง
,2553:13-14) ทีได้ให้คําอธิบายเกียวกับประชากรศาสตร์ว่า บุคคลแต่ละคนนันมีลักษณะ
เฉพาะทแีตกต่างกันออกไป ทงัลักษณะทมีองเหน็ได้จากภายนอกทบุีคคลคนอืนสามารถมองเหน็
ได้และลักษณะภายในจิตใจที เช่น เพศ อายุการศึกษาอาชีพ รายได้สังคมและศาสนา เป็นต้น 
ดังนันการศึกษาถึงปัจจัยเหล่านีจะทาํให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนขึน อีกทังคนทีมี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันกอ็าจจะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกันเช่นกัน ) 
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เช่น อายุ เป็นอีกปัจจัยทีทาํให้บุคคลเกิดความแตกต่างกันในเรืองของความคิดและพฤติกรรม 
ของมนุษย์ บุคคลทีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี
มากกว่าคน ทีอายุมากกว่า และรายได้ ของบุคคลแต่ละบุคคล มีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริยา
ตอบรับของผู้รับสารทีมีต่อผู้ส่งสารเพราะบุคคลแต่ละบุคคลนันมีวัฒนธรรม ประสบการณ์
ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายในการดาํรงค์ชีวิตทแีตกต่างกัน ส่วนผลด้านอาชีพ นันผลทไีด้รับไม่
สอดคล้องกบัแนวคิดดังกล่าว 

จากทกีล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ทใีช้เชือเพลิงนาํมันกับรถยนต์ระบบ hybrid มากทีสุด และ
เมือพิจารณาโดยรวมปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ กับรายได้ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดในการตัดสนิใจซือรถยนต์ 

9. ขอ้เสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป
1) ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเพิมเติมในส่วนของปัจจัยอืนๆ เช่น eWOM

กระบวนการตัดสนิใจซือทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือรถยนต์ และอาจทาํการสาํรวจกลุ่มตัวอย่างอนืๆ 
เช่น กลุ่มผู้บริโภคทีอยู่ในพืนทีอืน เป็นต้น เพือให้ได้มาซึงข้อมูลทีหลากหลายและแม่นยาํมาก
ยิงขนึ 

2) ในการศึกษาครังต่อไปควรเพิมรายละเอียดทมีากขึน โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยแยกยีห้อของรถยนต์ เพือเป็นการศึกษาจุดแขง็และจุดอ่อนในแต่ละด้านของ
ยีห้อต่าง ๆ เพือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้มีการปรับกลยุทธ์ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 
การขาย และการทาํการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิงขนึ 

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสาํเร็จลุล่วงด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิงจาก  ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย 

อาจารย์ทปีรึกษา ทไีด้กรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํและข้อคิดเหน็ต่างๆ ตลอดการทาํวิจัยด้วยดี
เสมอมา และขอขอบคุณ ดร.ศิริเดช คาํสุพรรณ และ ดร.รชฏ ขาํบุญ ทไีด้กรุณาให้คาํแนะนาํ อัน
เป็นประโยชน์ยิงต่อการทาํวิจัยเล่มนี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทไีด้ประสิทธิประสาทความรู้ ในตลอดระยะเวลา
ทีผ่านมา อีกทงัระสบการณ์ต่างๆ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามสาํหรับงานวิจัยนี รวมถึงความช่วยเหลือต่างๆ เป็นอย่างดี จากครอบครัว รุ่นพี รุ่น
น้อง และเพือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยนีสาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 
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อนึง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และ
ผู้ทมีีความเกียวข้องกบังานวิจัยนี ตลอดจนผู้ทสีนใจในงานวิจัยนี ไม่มากกน้็อย หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ทนีี 
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