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ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์
ทีใช้เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร
ปฐมาวดี นาคช้ อย*
ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย**
บทคัดย่อ
การค้ นคว้ าอิสระนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเรือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ทีใช้ เชือเพลิ งนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษาจะช่วยให้ ผ้ ูประกอบการทีทําธุรกิจเกียวกับรถยนต์ สามารถนํา
ข้ อมู ลทีได้ ไปใช้ วางแผนปรั บปรุงหรื อพั ฒนาธุรกิจต่อไปได้ งานวิจัยนีเป็ น งานวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนทีสนใจซือหรือผู้ใช้ รถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันและรถยนต์ระบบไฮบริดที
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 –
49 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
และมีรายได้ เฉลียต่อเดือนอยู่ที 50,001-80,000 บาท
สําหรั บเรื องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่ า ด้ านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้
ความ สําคัญในเรื องลักษณะการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในทีมีความสวยงาม ด้ าน
ราคาในเรืองค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษามีความเหมาะสม ด้ านช่องทางจัดจําหน่ายเรืองโชว์รูมและ
ศูนย์บริการมีหลายสาขากระจายในหลายพืนที และด้ านการส่งเสริมการตลาดในเรืองการทดลอง
ขับทีทําให้ สามารถตัดสินใจได้ อย่างแม่นยํา
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ในด้ านอายุ รายได้ ทแตกต่
ี
างกัน มีผลต่อ
การการตัดสิน ใจซื อรถยนต์ ทีแตกต่ า งกัน แต่ ใ นด้ า นอาชี พ ทีแตกต่ า งกัน ไม่ มีผลต่ อ การการ
ตัดสินใจซือรถยนต์ทแตกต่
ี
างกัน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาหลัก
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. บทนํา
ในปั จจุ บัน การคมนาคมทางบกถือได้ ว่าเป็ นการคมนาคมประเภทหนึงทีประชาชน
นิยมใช้ มากทีสุด รถยนต์กเ็ ป็ นการคมนาคมทางบกประเภทหนึง จึงทําให้ รถยนต์ประเภทต่าง ๆ
กลายเป็ นปัจจัยสําคัญอย่างหนึงในการดํารงค์ชีวิตของประชาชน ทังใช้ ในการเดินทางส่วนบุคคล
หรือใช้ เพือประกอบกิจการทางธุรกิจ รถยนต์ถือได้ ว่าเป็ นสิงทีอํานวยความสะดวกให้ กบั ประชาชน
ในการเดินทาง ทีทําให้ เดินทางได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลาดรถยนต์ทวโลกมี
ั
ความเคลือนไหว
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด จึงทําให้ ในตลาดรถยนต์มีการ
แข่งขันอย่างเห็นได้ ชัด ทําให้ ผ้ ูผลิตรถยนต์หลายรายต้ องปรับเปลียนกลยุทธ์เพือสร้ างโอกาสทาง
การตลาดให้ กับตัวเอง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จึงให้ ความสําคัญกับการพัฒนายานยนต์ให้ ตรงกับ
ความต้ องการของผู้บริ โภคมากทีสุด โดยส่วนทีสําคัญในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองคือการ
สร้ างทางเลือกให้ กับผู้บริ โภคมากขึน ทังการผลิ ตรถยนต์ทีมีประสิทธิภาพสูง สมรรถนะทีตอบ
โจทย์ของผู้บริโภค และรถยนต์ทใช้
ี พลังงานทางเลือกได้
ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง โดยยอดจําหน่ายตลาด
รถยนต์รวมในปี พ.ศ.2561 มีจาํ นวน 1,039,158 คัน ซึงจํานวนเพิมขึน 19.2% จากปี ก่อน
การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนันใหญ่ทสุี ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่ ทสุี ด
เป็ นอันดับ 9 ของโลก ซึงมีกาํ ลังการผลิตต่อปี มากกว่าประเทศเบลเยียม อังกฤษ อิตาลี เชค และ
ตุรกี เสียด้ วยซํา โดยสามารถผลิตชินส่วนของรถยนต์ได้ มากกว่า 1.5 ล้ านชินต่อปี ซึงส่วนใหญ่
แล้ วอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนันเป็ นฐานการผลิตชินส่วนของรถยนต์ให้ กับ
ค่ายจากประเทศญีปุ่ น และเกาหลีเป็ นหลัก อีกทังค่ายชือดังจากยุโรปก็นิยมใช้ ประเทศไทยเป็ น
ฐานการผลิตเช่นกัน
การเติบโตของตลาดรถยนต์ของขนาดเครืองยนต์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ พัฒนาเพือ
ตอบสนองต่ อ ความต้ องการของผู้ บริ โ ภคมากขึ น ทั งในทางด้ า นเทคโนโลยี ย านยนต์ ค วาม
สะดวกสบายในการขับขี การประหยัดพลังงานและระบบความปลอดภัย รวมไปถึงรถยนต์ไฮบริด
ก็เ ป็ นอีก หนึ งทางเลื อ กของผู้ บ ริ โ ภค เพราะรถยนต์ ไ ฮบริ ด ได้ ใ ช้ น วั ต กรรมทางเทคโนโลยี ที
ผสมผสานพลังงานของเครืองยนต์และพลั งงานไฟฟ้ าเพือใช้ ในการขับเคลือนรถยนต์ เพือการใช้
นํามันเชือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุดจึงประหยัดพลังงาน และปล่อยไอเสียมลพิษตํา
ไฮบริด (HYBRID) หมายถึง ลูกผสมจะใช้ ทงเครื
ั องยนต์และมอเตอร์ ไฟฟ้ าในการ
ทํางานของระบบทังนีพลังงานทีต้ องสูญเสียของเครืองยนต์ เช่น ขณะเบรกเพือชะลอความเร็ว จะ
ถูกนํามาผลิตพลังงานไฟฟ้ าเก็บไว้ ในแบตเตอรี และ ถูกนําออกมาช่วยในการขับเคลือน รถยนต์
เพื อลดการใช้ นํามันลงนอกจากนี การลดการใช้ นํามั น เกิดขึนจากการเดิ น เครื องยนต์ ทีระดับ
ความเร็วรอบทีให้ ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ พลั งงานจากเครืองยนต์ทีเกินความต้ องการจะถูก
นําไปผลิตพลังงานไฟฟ้ าและในกรณีทความต้
ี
องการใช้ พลังงานของรถ มากกว่าทีเครืองยนต์ผลิต
ได้ รถจะใช้ พลังงานจากแบตเตอรีเสริม
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สิงเล็กๆ อย่าง ‘ฝุ่ นละออง’ จะกลายเป็ นต้ นเหตุของปัญหาใหญ่ระดับโลกได้ หลายปี
ทีผ่านมาเมืองใหญ่ ในภูมิภาคเอเชียอย่าง ปั กกิง นิวเดลี ต้ องประสบกับปั ญหาวิกฤตฝุ่ นละอองที
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจํานวนมาก สาเหตุหนึงทีทําให้ คุณภาพอากาศของจีนพัฒนาไป
ในทิศทางทีดีขึน คือการลดการผลิตรถยนต์และรถตู้ทใช้
ี นามั
ํ นดีเซลและเบนซิน และตังเป้ าให้ มี
การใช้ รถยนต์แบตเตอรีไฟฟ้ าและรถยนต์ไฮบริ ด ให้ มีสัดส่วนอย่างน้ อย 1 ใน 5 ของรถยนต์ที
ขายในจีนภายในปี 2025 เพือต่อสู้กบั ปัญหามลพิษ และก๊าซคาร์บอน
จะเห็นได้ ว่าสําหรับการทําตลาดรถยนต์ ในประเทศไทย ยังต้ องอาศัยการทําการตลาด
อย่างต่อเนืองโดยต้ องพยายามค้ นหาความต้ องการของลูกค้ าเป้ าหมายให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ มาก
ขึน เพือสร้ างตลาดให้ เติบโตในระยะยาว และต้ องมีการพิจารณาว่าผู้บริโภคมีการเลือกซือหรื อ
ตัดสินใจซือรถยนต์อย่างไร เพือทีจะได้ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายได้ ทราบถึงปัจจัย
ทีมีผลต่อการตัดสินใจ จะได้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ ตรงตามทีผู้บริ โภค
ต้ องการมากทีสุด
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือเปรียบเทียบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในการตัดสินใจเลือกซือ
รถยนต์ทใช้
ี /2เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ด้ านอาชีพ, ด้ านอายุ, ด้ านรายได้ ) ใน
การตั ด สิ น ใจซื อรถยนต์ ที ใช้ เชื อเพลิ ง นํ ามั น กั บ รถยนต์ ร ะบบ hybrid ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด P’s ในการตัดสินใจซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิง
นํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุทแตกต่
ี
าง
กันมีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครทีมี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ า นอาชี พ ที
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่าง
กัน
3.4 ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครทีมี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ า นรายได้ ที
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่าง
กัน
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4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
4.1 สามารถเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ ป ระกอบการในไทยทีมี ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิจ เกี ยวกั บ
รถยนต์ และผู้ทีสนใจในธุรกิจประเภทนี ได้ ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’s ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ
hybrid ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการดําเนินและพัฒนาธุรกิจต่อไป
4.2 สามารถให้ ผ้ ู ประกอบการทีดําเนิ นธุรกิจรถยนต์ ในไทยและผู้ ทีสนใจในธุ ร กิจ
ประเภทนี ได้ ทราบถึงทัศนคติของผู้บริ โภคทีมีต่อการซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิ งนํามันกับรถยนต์
ระบบ hybrid และสามารถนําไปปรับใช้ เพือพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป
. สําหรั บนักวิจัย นักศึกษา หรื อผู้ทีสนใจทัวไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิ จัย
ในครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรทีใช้ วิจัยในครั งนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร ทีมีความสนใจในการซื อหรื อใช้ รถยนต์ทีใช้ เชือเพลิ งนํามันกับรถยนต์ระบบ
hybrid
5.2 ขอบเขตด้ านเนือหาศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิ ง
นํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานครของผู้วิจัย ประกอบไปด้ วยปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) , ด้ านราคา (Price) , ด้ านช่องทาง
การจั ดจํ า หน่ าย (Place) , ด้ านการส่ ง เสริ มการ ตลาด (Promotion) และปั จจั ยด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อาชีพ อายุ รายได้ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยนี
. ขอบเขตด้ านระยะเวลาทําการวิจัยรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ ระยะเวลาระหว่างเดือน
กันยายน 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการด าเนินการ
วิจัยในครังนี โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัย
ได้ ศึกษาค้ นคว้ าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติทได้
ี เขียนไว้ เพือนํามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ าง
แบบสอบถามโดย แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
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ตอนที เป็ นคําถามเพือคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด มี
คําตอบให้ เลือกและให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียวรวมจํานวน 6 ข้ อ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 4P’s ทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid โดยผู้วิจัยได้ ใช้ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีทีมีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid
ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้ านราคา (Price) ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place) ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเป็ นจํานวน 17 ข้ อ โดยใช้ มาตราส่วน
ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ ( Likers Scale )มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ระดับ 1 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์น้อยทีสุด
ระดับ 2 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์น้อย
ระดับ 3 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ปานกลาง
ระดับ 4 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์มาก
ระดับ 5 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์มากทีสุด
ตอนที 4 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อเสนอแนะเพิมเติม โดยให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
เขียนข้ อเสนอแนะตามอิสระ
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย มีเพศชายจํานวน 217 คนคิด
เป็ นร้ อยละ 54.3 และเป็ นเพศหญิ ง จํา นวน 183 คนคิดเป็ นร้ อยละ 45.8 ด้ า นอายุ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า มีอายุ 40-49 ปี มากทีสุดเป็ นจํานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมาคือ
อายุ 30-39 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.0 ด้ านสถานภาพสมรส พบว่า มีสถานภาพ
โสดมากทีสุดเป็ นจํานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.3 รองลงมาคือ สมรสแล้ วเป็ นจํานวน 117
คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากทีสุด
เป็ นจํานวน 306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.5 รองลงมาคือ จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน
77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.3 ส่ว นอาชี พของกลุ่ มตัวอย่ า ง กลุ่ มตัวอย่ า งส่วนใหญ่ มีอ าชี พ เป็ น
พนักงานเอกชน มากทีสุดเป็ นจํานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมาคือ เป็ นนักธุรกิจ
หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่ า ง 50,001-80,000 บาท เป็ นจํ า นวน 144 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 36.0 รองลงมาคื อ
80,0001-100,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.8
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ผลการวิจัยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซื อรถยนต์ทีใช้
เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาด้ านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์
สรุ ปได้ ว่าปั จจั ยด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ในเรื องลั กษณะการออกแบบรูป ลั กษณ์ภายนอกและภายในทีมี
ความสวยงามมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 4.44 ปัจจัยด้ านราคาในเรืองค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษามีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 4.16 ปั จจัยด้ านช่องทางจัดจําหน่ายเรืองโชว์รูมและศูนย์บริการมี
หลายสาขากระจายในหลายพืนที มีค่าเฉลียสูงสุด คือ 4.11 ปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดใน
เรืองการทดลองขับทีทําให้ สามารถตัดสินใจได้ อย่างแม่นยํามีค่าเฉลียสูงสุด คือ 4.07 ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ รถยนต์แบบเชือเพลิงหรือไฮบริด พบว่า ด้ านที
มีความสําคัญในระดับมากทีสุด ได้ แก่ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลีย .25) ด้ านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉลีย 4.00) ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลีย 3.94) และด้ านราคา (ค่าเฉลีย
3.83) มีความสําคัญในระดับมาก ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ที 1 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด P’s ในการ
ตัดสินใจซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid แตกต่างกัน โดยด้ านผลิตภัณฑ์ผ้ ู
ทีเลือกใช้ รถยนต์ระบบ hybrid ให้ ความสําคัญในเรืองของการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและ
ภายในทีมีความสวยงาม และระบบเทคโนโลยีททัี นสมัยและมีความน่าเชือถือมากกว่าผู้ทเลื
ี อกใช้
รถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามัน ด้ านราคาผู้ทเลื
ี อกใช้ รถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันให้ ความสําคัญในเรือง
ราคาทีเหมาะสมกับการบริ การหลังขาย ราคาทีมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยี และค่าใช้ จ่ายใน
การบํารุงรักษามากว่าผู้ทเลื
ี อกใช้ รถยนต์ระบบ hybrid ด้ านช่องทางจัดจําหน่ายผู้ทเลื
ี อกใช้ รถยนต์
ทีใช้ เชือเพลิงนํามันให้ ความสําคัญในเรืองโชว์รูม ศูนย์บริการ และทําเลทีตังของโชว์รูมมากว่ าผู้ที
เลื อ กใช้ รถยนต์ ไ ฮบริ ด ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาดผู้ ที เลื อ กใช้ รถยนต์ ที ใช้ เชื อเพลิ ง นํ ามั น ให้
ความสําคัญในเรืองโฆษณาสือประชาสัมพันธ์ รายการของแถม ส่วนลด เงือนไขการชําระเงิน การ
ทดลองขับมากว่าผู้ทเลื
ี อกใช้ รถยนต์ไฮบริด
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ที 2 ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครที มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ทีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลื อกซือรถยนต์ทีใช้ เชื อเพลิ งนํามั น กับ
รถยนต์ระบบ hybrid ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่แตกต่างกันในรายด้ าน คือ ด้ านการส่งเสริม
การตลาด
ผลการทดสอบสมมติฐาน ที 3 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากร
ศาสตร์ ด้านอาชี พทีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลื อกซือรถยนต์ทีใช้ เชื อเพลิ งนํามัน กับรถยนต์
ระบบ hybrid ไม่แตกต่างกันทังในภาพรวมและรายด้ านทัง 4 ด้ าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ที 4 ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครที มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้ านรายได้ ทแตกต่
ี
างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับ
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รถยนต์ระบบ hybrid ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่แตกต่างกันในรายด้ าน คือ ด้ านการส่งเสริม
การตลาด โดยประชากรทีมี ร ายได้ ไ ม่ เ กิ น 20,000 บาท ให้ ค วามสํา คั ญ กับ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดมากกว่ารายได้ ในช่วงอืนๆ
8. การอภิปรายผล
การศึ กษาเรื อง “ปั จ จั ยส่วนประสมทางการตลาด P’s ทีมี ผลต่ อ การตั ดสิน ใจซื อ
รถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” สามารถ
นํามาอภิปรายผลได้ ดังนี
8.1 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
ผลการศึกษาด้ านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ทีประชากรใช้ ในการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ รถยนต์ ที ใช้ เชื อเพลิ ง นํ ามั น กั บ รถยนต์ ร ะบบ hybrid นั น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์มากทีสุด ซึงผลในส่วนนีมีความสอดคล้ องกับผลงานวิจัย ของ
อํานาจ พนาคุณากร (2554) ศึกษาเรือง ปั จจัยแวดล้ อมในการดํารงชีวิตทีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือรถยนต์ Ecocar ในกรุงเทพมหานคร พบว่ า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยที
สําคัญทีจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือรถยนต์ โดยทีผู้บริโภคจะเน้ นในเรืองของคุณสมบัติ และ
ประสิทธิภาพของการใช้ ให้ เหมาะสมกับรายได้ ทสามารถซื
ี
อได้ และเรืองการประหยัดการทํางาน
ของรถยนต์ และงานวิ จั ย ของ ทัศ ริ น ทร์ วุ ฒิวิ กัยการ ( 6 ) ศึ กษาเรื อง ปั จ จั ยการสือสาร
การตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์โตโยต้ าคัมรีรุ่น all new Camry ของลูกค้ าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรกสุด ทัง
ด้ านการออกแบบทีสวยงามสมรรถนะดี ระบบความปลอดภัยดี และมีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
ครบครั น โดยปั จ จั ย ด้ า นราคาและการส่ ง เสริ ม การขายเป็ นปั จ จั ย สํา คั ญ ประการหนึ งในการ
ตัดสินใจซือรถยนต์ โตโยต้ าคัมรี รุ่นall new Camry เป็ นต้ น
8.2 ด้านประชากรศาสตร์
ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะทัวไปทางด้ า นประชากรศาสตร์ แ ละปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้ รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ด้านอายุ
และรายได้ ทีแตกต่ า งกัน มีความเกียวพั นกับ การตัดสินใจเลื อกใช้ รถยนต์ ส่วนอาชี พทีมี ความ
แตกต่ า งกัน นั นไม่ มีความเกียวพั นกับการตั ดสิน ใจเลื อกใช้ รถยนต์ ซึ งในส่วนของผลวิ จั ยด้ าน
ประชากรศาสตร์ นันสอดคล้ อ งกับ แนวคิดของสุน ทรี พั ชรพั นธ์ (อ้ างถึงใน ธัญญ์ชยา อ่อนคง
,2553:13-14) ทีได้ ใ ห้ คํา อธิ บ ายเกี ยวกับ ประชากรศาสตร์ ว่ า บุ ค คลแต่ ล ะคนนั นมี ลั ก ษณะ
เฉพาะทีแตกต่างกันออกไป ทังลักษณะทีมองเห็นได้ จากภายนอกทีบุคคลคนอืนสามารถมองเห็น
ได้ และลั กษณะภายในจิ ตใจที เช่ น เพศ อายุ การศึ กษาอาชี พ รายได้ สังคมและศาสนา เป็ นต้ น
ดังนันการศึกษาถึงปั จจั ยเหล่ านี จะทําให้ ทราบถึงลั กษณะส่วนบุ คคลได้ ชัดเจนขึน อีกทังคนทีมี
ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ ทีแตกต่ างกันก็อาจจะมีลักษณะทางจิตวิ ทยาแตกต่างกันเช่ นกัน )
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เช่น อายุ เป็ นอีกปั จจัยทีทําให้ บุคคลเกิดความแตกต่างกันในเรื องของความคิดและพฤติกรรม
ของมนุ ษย์ บุ คคลทีอายุ น้ อ ยมั ก จะมี ความคิด เสรี นิ ย ม ยึดถื ออุ ด มการณ์ แ ละมองโลกในแง่ ดี
มากกว่าคน ทีอายุมากกว่ า และรายได้ ของบุคคลแต่ละบุคคล มีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริ ยา
ตอบรั บ ของผู้ รั บ สารทีมี ต่ อ ผู้ ส่ ง สารเพราะบุ ค คลแต่ ล ะบุ ค คลนั นมี วั ฒ นธรรม ประสบการณ์
ทัศนคติค่านิยมและเป้ าหมายในการดํารงค์ชีวิตทีแตกต่างกัน ส่วนผลด้ านอาชีพ นันผลทีได้ รับไม่
สอดคล้ องกับแนวคิดดังกล่าว
จากทีกล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ ว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ด้ านผลิตภัณฑ์
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ รถยนต์ทใช้
ี เชือเพลิงนํามันกับรถยนต์ระบบ hybrid มากทีสุด และ
เมือพิจารณาโดยรวมปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ กับรายได้ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้ าน
การส่งเสริมการตลาดในการตัดสินใจซือรถยนต์
9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1) ในการศึ กษาครั งต่ อไปควรศึกษาเพิ มเติมในส่วนของปั จจั ยอืนๆ เช่ น eWOM
กระบวนการตัดสินใจซือทีมีผลต่อการตัดสินใจซือรถยนต์ และอาจทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างอืนๆ
เช่ น กลุ่มผู้บริ โภคทีอยู่ ในพื นทีอืน เป็ นต้ น เพือให้ ได้ มาซึงข้ อมู ลทีหลากหลายและแม่ นยํา มาก
ยิงขึน
2) ในการศึกษาครังต่อไปควรเพิมรายละเอียดทีมากขึน โดยศึกษาปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยแยกยีห้ อของรถยนต์ เพือเป็ นการศึกษาจุ ดแข็งและจุ ดอ่อนในแต่ละด้ านของ
ยีห้ อต่าง ๆ เพื อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการได้ มีการปรั บกลยุทธ์ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์
การขาย และการทําการตลาดให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริโภคมากยิงขึน
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสําเร็จลุล่วงด้ วยความช่ วยเหลื ออย่างดียิงจาก ดร.จุ ล ธนศรี วนิชชั ย
อาจารย์ทปรึ
ี กษา ทีได้ กรุณาให้ คาํ ปรึกษา คําแนะนําและข้ อคิดเห็นต่างๆ ตลอดการทําวิจัยด้ วยดี
เสมอมา และขอขอบคุณ ดร.ศิริเดช คําสุพรรณ และ ดร.รชฏ ขําบุญ ทีได้ กรุณาให้ คาํ แนะนํา อัน
เป็ นประโยชน์ยงต่
ิ อการทําวิจัยเล่มนี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทีได้ ประสิทธิประสาทความรู้ ในตลอดระยะเวลา
ทีผ่านมา อีกทังระสบการณ์ต่างๆ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี รวมถึงความช่วยเหลือต่างๆ เป็ นอย่างดี จากครอบครัว รุ่นพี รุ่น
น้ อง และเพือนๆ ทุกคน ส่งผลให้ งานวิจัยนีสําเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
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อนึง ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และ
ผู้ทมีี ความเกียวข้ องกับงานวิจัยนี ตลอดจนผู้ทสนใจในงานวิ
ี
จัยนี ไม่มากก็น้อย หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ทีนี
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