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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานครมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือ
ศึกษาการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั (3) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid  จ านวน 385 คน ใช้
หลกัการค านวณของ  Krejcie and Morgan  วิธีการสุ่มท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบบงัเอิญหรือแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความถ่ีและค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
และการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ 15,001-30,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ดา้น อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ทศันคติดา้นพฤติกรรม ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณประโยชน์ คุณสมบติัและ
ดา้นบุคลิกภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, รถยนต ์Hybrid, ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

ABSTRACT 
Research subject Decision to Buy a Hybrid Car case study in Bangkok. The objective is to (1) 

To study the decision to buy hybrid cars of the population in Bangkok. (2) To study the decision to buy 
hybrid cars of the population in Bangkok. Classified by different demographic characteristics. (3) To 
study the marketing mix Brand attitudes and image Affect in making decision to buy hybrid cars to people 
in Bangkok. The sample used for the research was 385 people living in Bangkok who decided to buy 
Hybrid cars. Krejcie and Morgan computational principle using Convenience Sampling method. The 
research tool was a questionnaire. Analyze data on frequency and percentage, mean and standard 
deviation. One way ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) were used to test the hypothesis 

Respondents Most of them are female aged 21-30 years with a bachelor's degree. Occupation 
company employee and have income 15,001-30,000 baht. The results of the hypothesis testing showed 
that the demographic characteristics Different age, education level, occupation and income This makes 
the decision to buy hybrid cars of the Bangkok population differently. Significantly 0.05 And product 
marketing mix, attitude, behavior, brand image, benefits, and traits and personality affect the decision to 
buy hybrid cars of the population in Bangkok. The difference was statistically significant 0.05. 
Keyword : decision, Hybrid car, marketing mix, branding 

บทน า 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา คนไทยทั้ งประเทศเร่ิมตระหนักถึงอันตรายของมลพิษ ฝุ่ นละออง
โดยเฉพาะ PM 2.5ซ่ึงกลุ่มของฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมจ้ากเคร่ืองยนต ์
การเผาไหมใ้นโรงงาน โดยมลพิษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจากมลพิษของยานยนต์ท่ีอยู่บน
ท้องถนน โดยเฉพาะจากเคร่ืองยนต์ดีเซล ปัจจุบันอตัราการใช้รถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ท าให้
การจราจรในกรุงเทพมหานครหนาแน่น ท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศเป็นจ านวนมาก เป็น
สาเหตุหน่ึงของมลพิษทางอากาศ ท าใหค่้า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน  

ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง แน่นอนนัน่
หมายถึงจ านวนยานยนต์ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะท่ีจะเพ่ิมข้ึนในช่วงอีก 10 ปีขา้งหน้า ดงันั้น การ
ส่งเสริมการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าอยา่งจริงจงัจะเป็นการช่วยลดปัญหา ฝุ่ นละออง PM 2.5  ของประเทศไทยใน
ระยะยาว  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไดมี้นโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนตอ์ย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา ทั้งการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตและขยายไลน์ไปสู่
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การผลิตรถยนต์ประเภทต่าง ๆ อาทิ รถยนตน์ัง่ รถอเนกประสงค ์เป็นตน้  รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า จึงเป็น
รถยนตท์างเลือกใหม่ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตเ์ดินทางในชีวิตประจ าวนั ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ือง การตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงจะศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลวิจัยน้ีไปใช้ในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือรองรับการใชง้านรถยนต์ 
Hybrid ในอนาคต 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 
 3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจิยั   
 1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจ านวน 385 คน 
ส ารวจและเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยัเร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระคือ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด 
ทศันคติและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ส่วนตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดแ้ตกต่างกนั น่าจะ
ท าใหมี้การตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2.ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การขาย ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึกและดา้นพฤติกรรม ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้น
คุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่าและดา้นบุคลิกภาพ น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือใหท้ราบถึงการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการรถยนต์ Hybrid เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

 3. เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการศึกษา และสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ส่วนประสมทางการตลาด 

Boone and Kurtz (1989, p. 9) อา้งใน จิรัสย ์ธีรพฒัน์ธัชกร (2560) ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง เคร่ืองมือสนองความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจะตอ้งใชปั้จจยัทั้ง 4 อย่างร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการซ้ือ 
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และเกิดความพึงพอใจจนกลบัมาซ้ือซ ้า 

Stanton (2002, p. 40) อา้งใน ธนากร วงษพ์าสกลาง (2559) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสม
ทางการตลาดว่า “เป็นระบบของปฏิกิริยา กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การก าหนดราคา 
การส่งเสริมการตลาดและการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ทั้งในปัจจุบนั และผูบ้ริโภคท่ีคาดหมายในอนาคต” 

ทัศนคต ิ
Schermerhorn (2000, p.75) อา้งใน พชรพล วงษเ์จริญ (2561) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติ หรือมุมมอง

เป็นแนวความคิดและความรู้สึกท่ีตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบ ท่ีมีต่อบุคคลหรือส่ิงของในสภาวะ
แวดลอ้มของบุคคลนั้น ๆ ทศันคติจะถูกตีความไดจ้ากส่ิงท่ีแสดงความคิดเห็นออกมา อย่างตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจกต็าม และถูกตีความไดจ้ากการแสดงออกจากพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ  

Hahn & Simmel (1967) อา้งใน วีรญาดา ม่วงสีตอง (2561) ทศันคติ คือตวัช้ีวดัความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลท่ีเป็นแรงจูงใจให้บุคคลกระท าตามความชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงเป็นผลมาจากความเช่ือและการ
ประเมินส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้น ทัศนคติเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์ท่ีพบเจอมาของแต่ละบุคคล 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
Kotler (2003) อา้งใน พิมพ์ชนก กุลจรัสธนาและชุติมาวดีทองจีน (2018 ) ได้ให้ความหมาย

แนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ เป็นการสร้างความ แตกต่างใหก้บั
สินค้า เพ่ือให้ตราสินคา้เป็นท่ีจดจ าท่ีดีในสายตาผูบ้ริโภค และเกิดความภกัดีต่อตรา สินค้านั้น ๆ ซ่ึง
ประกอบด้วย ช่ือตราสินคา้ (Brand Name), เคร่ืองหมายตราสินค้า (Brand Mark), เคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ (Certificate Mark), ประเทศผูผ้ลิตสินคา้ (Country of Origin)  

รวิช เมฆสุนทรากุล (2558) อา้งใน ญาธิณี เหลือทรัพยท์วี (2560) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
คือภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง โดยใชวิ้ธีการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย เพ่ือบ่งบอกถึงลกัษณะของสินคา้โดยเนน้จุดขายใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจ าได ้
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กรอบแนวความคิด  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยั
ตดัขวาง (Cross Sectional studies) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผูพิ้จารณาเน้ือหาและท าการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหเ้ป็น
ค าถามท่ีเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามากท่ีสุด ไดค่้า IOC ของทั้งแบบสอบถาม คือ  0.92  จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม
ท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คนเพ่ือตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  โดยใชว้ิธีการ
หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค ในโปรแกรม SPSS ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.972 
แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ  

ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ   2.อาย ุ  3. การศึกษา  4.อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ ์     2. ราคา 

  3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

            4.การส่งเสริมการขาย 

ทศันคติ 

1.ความรู้    2.ความรู้สึก  3.พฤติกรรม 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

    1.คุณประโยชน์     2.คุณสมบติั 

    3. คุณค่า                4.บุคลิกภาพ    

การตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

1.การตดัสินใจซ้ือ 

2.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
2.1  เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม

เพศ โดยการใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test  
2.2  เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม 

อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ One-way ANOVA และหากพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 
   2.3  เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต์ Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวจิยั 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.8   อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

50.4 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.9 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มี
รายได ้15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.33 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.684 

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือ
รถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 
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ตาราง 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร b Std. 
Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 0.445 0.151  2.956 0.003 67.032 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.088 0.043 0.090 2.030 0.043* 
ดา้นราคา 0.053 0.044 0.060 1.217 0.224 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.037 0.044 -0.040 -0.850 0.396 
ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.046 0.042 0.050 1.083 0.279 
ดา้นความรู้ 0.054 0.050 0.054 1.071 0.285 
ดา้นความรู้สึก -0.020 0.051 -0.020 -0.389 0.698 
ดา้นพฤติกรรม 0.157 0.048 0.160 3.256 0.001*   
ดา้นคุณสมบติั 0.175 0.053 0.181 3.316 0.001*   
ดา้นคุณประโยชน ์ 0.225 0.051 0.242 4.421 0.000*   
ดา้นคุณค่า -0.019 0.055 -0.021 -0.340 0.734   
ดา้นบุคลิกภาพ 0.197 0.051 0.222 3.888 0.000*   

R = 0.815, R2 = 0.664, Adjusted R Square = 0.654, SEE = 0.402 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   

3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 3.2 ทัศนคติด้านพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 3.3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ และดา้นบุคลิกภาพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

ท าให้ทั้ง 5 ตวัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 66.4 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ  66.4 และมีค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี   ± 0.151 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจยัการวิจยัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร   สามารถ

สรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  
1. ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญในขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือ
รถยนต ์Hybrid จากขอ้มูลของบุคคลท่ีไดข้บัรถยนต ์Hybrid จริงและมีประสบการณ์ท่ีดีแลว้บอกต่อให้กบั
คนอ่ืน ๆ ส่วนมากจะเป็นรถยนต ์Hybrid เจา้ตลาดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิรุณรัตน ์เลาหกลุ (2560) 
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานของลูกคา้
ในอ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นการตดัสินใจซ้ือร้านท่ีมี
บริการหลงัการขาย มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการและเลือกซ้ือจากร้านท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด 

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid โดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาจรีย ์ หุตินทะ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ ซิต้ี ของผูใ้ชร้ถยนต์ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มปิด All New City แบบ
บูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ ซิต้ี ของสมาชิกกลุ่มปิด All New City Club  ในเฟซบุ๊ก
ประเทศไทย พบว่า สมาชิกกลุ่มปิด All New City Club ในเฟซบุ๊กประเทศไทย ท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได  ้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ ซิต้ีแตกต่างกนัท่ี ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผลิตภณัฑเ์ป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือทั้งในแง่ของเทคโนโลยีการประหยดัเช้ือเพลิง สมรรถนะและระบบความปลอดภยัของรถยนต ์Hybrid 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรัสย ์  ธีระพฒัน์ธชักร (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์มือ
สองของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สมรรถนะการขบัข่ี รองลงมาคือการรับประกนัคุณภาพ 

3.2 ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า พฤติกรรมการใชร้ถยนต์ Hybrid มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ 
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Hybrid  ซ่ึงเหมาะสมกบัเมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่นและเหมาะสมกบัโครงสร้างของสาธารณูปโภคใน
ไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุพนัธ์ ยาชมภู (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถยนตข์นาดไม่เกิน 1,500 ซีซี พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือรถยนต ์คือ เพ่ือความ
สะดวกสบายในการเดินทางและเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาจากระบบขนส่งมวลชล 
 3.3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์และดา้นบุคลิกภาพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ผูบ้ริโภคมกัจะมองถึง
คุณสมบติัและคุณประโยชน์ของรถยนต์ในเร่ืองของสมรรถนะท่ีดี ช่วยประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงและ
สร้างความมัน่ใจในการขบัข่ีรถยนต ์Hybrid ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ โอภาส ค าวิชยั (2561) กล่าวไวว้่า 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง หรือ
เคร่ืองหมายการคา้ใดการคา้หน่ึง โดยเป็นเร่ืองของความตระหนกัถึงความรู้สึกนึกคิดมากกวา่ขอ้เท็จจริง ท่ี
สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี โดยท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะค านึงถึง
คุณลกัษณะของสินคา้หรือตราสินคา้ท่ีไดใ้หค้วามสนใจอยู ่

ข้อเสนอแนะ 
 1.ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครต่างกัน ท าให้การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการรายใหม่
สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชใ้นการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และการแบ่งส่วนตลาดไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

2.ผูป้ระกอบการรายใหม่ควรพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้เทคโนโลยีดา้นต่าง  ๆใหท้นัสมยัมากข้ึนเหมาะสม
กบัการใชง้านในเมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่น เช่น แบตเตอร่ีสามารถกกัเก็บพลงังานไดม้ากข้ึนช่วยใหป้ระหยดั
เช้ือเพลิง ระยะเวลาในการรับประกนัแบตเตอร่ีท่ีนานข้ึน ระยะเวลาในการชาร์จไฟสั้นลง มีสถานีชาร์จไฟ
ครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือรองรับการใชง้านรถยนต ์ไฟฟ้าในอนาคต 

3.เน่ืองจากผูบ้ริโภคมองถึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มาเป็นอนัดบัแรก ๆ ในการท่ีจะตดัสินใจซ้ือ
รถยนต ์Hybrid  ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ ควรเร่งสร้าง Branding ใหแ้ข็งแรงเป็นท่ีรู้จกัโดยเร็ว สร้างการ
รับรู้ท าใหลู้กคา้รู้สึกถึงความคุม้ค่า และไวว้างใจ สร้างความรู้สึกใหลู้กคา้ภูมิใจท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์องเรา 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ส าหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาในเชิงลึก เช่น 

อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไขในการผอ่นช าระ เป็นตน้ 
2.เน่ืองจากภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ในดา้นคุณประโยชน์ คุณสมบติัและบุคลิกภาพ ทศันคติดา้น

พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้
กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid อยู่ในระดบัสูง แต่มีค่าการถดถอยเชิงพหุคูณต ่า จึงควรมีการศึกษาเชิง
ลึกวา่มีปัจจยัใดอีกบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid  
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