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         วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ีมีข้ึนเพือ่ศึกษา  

1. ทศันคติ และความรู้ความเขา้ใจของประชากรเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดโตโยตา้ Prius       
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ 
       การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือการตอบแบบสอบถาม  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 ราย สถิติท่ีใชใ้น
การวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  และสถิติเชิงอนุมาน 
 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 30 - 39 ปี  สมรส 
มีระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานเอกชนระดบัปฏิบติัการ มีรายไดต่้อเดือน 30,001 
- 60,000 บาท ท่ีพกัอาศยัเป็นของตนเอง  มีรถยนตส่์วนตวัใชใ้นครอบครัวจาํนวน 2 คนั  โดยปกติแลว้ 
เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือรถสาธารณะ เป็นระยะทางประมาณ 51 - 100 กิโลเมตร  เป็นกลุ่ม
ท่ีมีความตอ้งการและมีศกัยภาพในการซ้ือรถยนตใ์นอนาคต โดยมีแผนการจะซ้ือรถยนตใ์นช่วง 5 ปี
ถดัไป 

ในส่วนของทศันคติและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนต์ไฮบริด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ทราบว่า วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างรถยนตไ์ฮบริดคือการประหยดันํ้ ามนัและปล่อยมลพิษไอเสีย
ตํ่า รถยนตไ์ฮบริดเป็นการใชก้ารผสมผสานของระบบเช้ือเพลิง 2 ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าและนํ้ ามนัปกติ 
ในการขบัเคล่ือน 
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โดยมีทศันคติว่าเทคโนโลยีรถยนตไ์ฮบริดอยู่ในขั้นทดลองท่ีตอ้งลองถูกลองผิดอยู่ และใน
ไทยมีการผลิตและการขายเชิงพาณิชยเ์ตม็ตวัแต่อยูใ่นวงจาํกดั   และยงัคงมีความไม่แน่ใจในคุณภาพ
ของรถยนต์ไฮบริดท่ีผลิตจําหน่ายในไทยว่าสามารถเทียบเท่ากับรถยนต์ไฮบริดท่ีนําเข้าจาก
ต่างประเทศหรือไม่ 

และรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ได้รับการยอมรับว่ามีการผลกัดันการส่งเสริมการตลาดรถยนต์
ไฮบริดเป็นร้อยละท่ีสูงท่ีสุด  

ดา้นยีห่อ้รถยนตไ์ฮบริดท่ีมีความสนใจซ้ือ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก Toyota 
Camry  เหตุผลหลกัท่ีสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริด พบว่าปัจจยัสําคญัในเร่ืองอุปกรณ์
มาตรฐานครบครันทนัสมยั  มีค่าถ่วงนํ้ าหนกัสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อะไหล่หาง่าย  ขนาดของตวัถงั
รถท่ีเหมาะสม 
           ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota 
Prius  พบว่าเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  ดา้นราคาขายรถยนตพ์รีอุสนั้นสร้างความรู้สึกแพงไม่คุม้ค่า
มากท่ีสุดดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุสในส่วนของการใชส่ื้อดา้นออนไลน์และการออกบูธจาํหน่าย
รถพรีอุสในห้างสรรพสินคา้ยงัมีน้อย  ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส มีความเห็นว่าศูนยบ์ริการมี
ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของอะไหล่ในการซ่อมบาํรุงพรีอุสอาจตํ่า อีกทั้งดา้น
บุคลิกภาพท่ีดีของพนกังานขายโดยทัว่ไปนั้นยงัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส ท่ีมีความภูมิฐาน
ตํ่ากว่ารถยนต์ไฮบริดรุ่นอ่ืนๆ ขนาดตัวถังรถภายนอกท่ีเล็กไม่เหมาะกับการใช้งาน รวมถึงขาด
อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถท่ีครบครัน 
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                                                         Abstract 
The objectives of this research were to study  
1) Their attitude and understanding related to hybrid automobiles  
2) The marketing mix influencing their decision to purchase hybrid car, specifically Toyota 
Prius 3) The relationship between the marketing mix and personal  factors .  
 
                Questionnaire was used as a tool in this research. Samples of 400 persons were 
conducted. Statistics used in this research included both descriptive statistics and 
inferential statistics. 
 

     Outcome of the study revealed that the majority of respondents were male , 
bachelor degree and above graduates , working as operational personnel in private firm 
with average monthly income between 30,001 - 60,000 บ า ท  . They owned the house 
themselves and  2 family cars  . They drove or used public transportation routinely and the 
distance covered was between 51-100 km. daily . They did plan to purchase new car 
within the next 5 years . Study of their attitude and understanding indicated that the 
primary purpose of inventing hybrid car was to economize on fuel and produce low level 
of toxic gas. This type of cars was in the middle of experimental stage. Commercialization 
on this type of car had been made but with limited scope. Hybrid car employed both 
electric and gasoline systems to provide power to the car.  

In addition, They still have some doubts that weather hybrid car produced in 
Thailand have the same quality compared to imported from oversea or not  
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They believed that Toyota has always conduct the intensively Marketing program 
to promote the hybrid car. 

Toyota Camry is the hybrid car that most of them intended to choose and most 
influence factors for making decision to buy the hybrid car are standard and advanced 
equipments of the car, easy to find the spare parts and suit body car size for using 
respectively. 

Study of marketing mix that affecting decision making on the selection of Toyota 
Prius showed that, setting retail sales price of Prius is too expensive, not value for money. 

The online advertising media is few to see as well as hard to touch and Prius car 
display at shopping mall.  In term of sales and service channel, most of them believed that 
Prius’s spare parts is not readiness, expensive price and doubt in technician skills to 
maintenance or repaire Prius and included salesman are not good personality. 

In case of product, the finding showed that  Prius has lower elegant / luxury image 
compared to other hybrid cars, also small body size which not suit with usage condition 
and lacking of some standard necessary equipments. 
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ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
                   ราคาจาํหน่ายนํ้ ามนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนตลอดมาเป็นวิกฤตการณ์ท่ีแกไ้ขไดย้าก เน่ืองจาก
ปริมาณณนํ้ ามนัทั้งโลกมีน้อยลงขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัมีมากข้ึน ประเทศจีนและอินเดียใช้
นํ้ ามนัเพิ่มข้ึนเฉล่ียี่ยร้อยละ 6ต่อปี สหรัฐอเมริกาใช้นํ้ ามนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี เฉล่ียรวมทั้งโลก
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี ทุกปี แต่กาํลงัการผลิตไม่สามารถเติบโตใหก้า้วกระโดดใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการท่ีสูงข้ึนได ้
                   จากการคาดการณ์หากโลกยงัใชน้ํ้ ามนัในอตัราน้ีตลอดไป  และไม่สามารถหาแหล่งขุด
เจาะ นํ้ ามนัดิบไดเ้พิ่มข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว  นอกจากราคานํ้ ามนัท่ีจะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองแลว้ ปริมาณ
นํ้ามนัจะมีเหลือใหใ้ชอี้กเพียงประมาณ 40ปี เท่านั้น 

ภาพท่ี 1.1 แสดงการเคล่ือนไหวของราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก ท่ีมา; กระทรวงพลงังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การขนส่งสินคา้และการเดินทางในชีวิตประจาํวนั รถยนตเ์ป็นพาหนะท่ีมีความเก่ียวขอ้งและ
ไดรั้บความนิยมจากผูค้นบนโลกมากท่ีสุด และรถยนตก์็เป็นพาหนะท่ีตอ้งใชน้ํ้ ามนัเป็นพลงัในการ
ขบัเคล่ือน ไม่ว่าจะเป็นนํ้ ามนัเบนซินหรือดีเซล       ประกอบดว้ยวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนส่งผลให้
สภาวะอากาศและะส่ิงแวดลอ้มบนโลกแปรปรวนอยา่งมาก เป็นปัจจยัท่ีทาํใหป้ระชากรโลกส่วนหน่ึง
เร่ิมหันมาให้ความสําคญัต่อการใช้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยหวงัจะบรรเทาการทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือคุณภาพชีวิตโดยทัว่ไปดีข้ึน                   
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ผูผ้ลิตรถยนตค่์ายต่างๆ ทั้งจากประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝ่ังภาคพ้ืนยโุรป แมก้ระทัง่ประเทศจีนท่ี
เป็นประเทศเกิดใหม่สาํหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความตอ้งการของตลาดเป็น
อยา่งดี จึงไดพ้ยายามพฒันารถยนตท่ี์ใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงตํ่าและปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศน้อย  ซ่ึง
เทคโนโลยีท่ี เป็นไปได้มากท่ีสุดในการทําการผลิตเพื่อจาํหน่ายและตอบสนองการใช้งานใน
ชีวิตประจาํวนัไดจ้ริงนั้นคือ รถยนตไ์ฮบริด (Hybrid Vehicle)  

รถยนต์ไฮบริด เป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีผสมผสานพลังงานของเคร่ืองยนต์และ
พลงังานไฟฟ้าเพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนรถยนต์ เพื่อการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด จึงประหยดัพลงังาน และธปล่อยไอเสียมลพิษตํ่า โตโยตา้นบัเป็นผูผ้ลิตรถยนตร์ายแรกของโลก
ท่ีสามารถนาํเทคโนโลยีไฮบริดมาใชใ้นการผลิตเชิงพาณิชยเ์ป็นผลสําเร็จโดยเปิดตวัโตโยตา้ พรีอุส
เม่ือปี 2540 ท่ีประเทศญ่ีปุ่นตามมาดว้ย ฮอนดา้ซ่ึงเปิดตวัฮอนดา้อินไซต์ในปี 2542 และในปี 2551 
บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดเ้ปิดตวัรถยนต์ Camryไฮบริดท่ีประกอบในประเทศ 
โดยไดรั้บการสนนัสนุนจากภาครัฐในเร่ืองสิทธิพิเศษของภาษีสรรพสามิตท่ีจ่ายเขา้รัฐในอตัราพิกดัท่ี
ตํ่าสุดคือร้อยละ10 เท่านั้นทาํใหร้าคาตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดนาํเขา้จากกต่างประเทศค่อนขา้งมาก  

ภาพท่ี 1.2 แสดงอตัราการเกบ็ภาษีสรรพสามิตของรถยนต ์
Y'04 Y'08 Y'09 Y'16~ [C0.2]

PC 30%

E20 25% E85 25%

E85 22%

Eco 17%

Eco 14%

Eco 12%

HV 10% [<100g.CO.2]

PU D 12%
C 5%

B/C 3% B 3%
 

ท่ีมา : ประกาศกรมสรรพสามิต, 2555 
 

จากนั้นก็มีการเปิดตวัรถยนตไ์ฮบริด Prius ประกอบในประเทศ อีก 2 ปี ถดัมา ซ่ึงไดรั้บผล
ตอบรับจากตลาดดว้ยยอดขายท่ีน่าพอใจในระยะเวลาหน่ึง แต่ถา้หากเปรียบเทียบยอดขายรถยนต์
ไฮบริดกบัยอดขายรถยนต์นั่งทัว่ไปในปีท่ีแลว้จะเห็นไดว้่าสัดส่วนการขายรถยนต์ไฮบริดนั้นมีแค่
เพียงประมาณร้อยละ 2 
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ภาพท่ี 1.3 แสดงตวัเลขยอดขายรถยนตใ์นประเทศแบ่งตามประเภท 

2552 2553 2554 2555 2556

ตลาดรวมทั้งประเทศ 548,000     80,000   794,000 1,436,000 1,330,000 

ตลาดรถยนต์นั่ง 230,000     347,000 360,000 672,000    631,000    

รถยนต์อีโค คาร์ 18,700   41,000   162,000    178,000    

รถยนต์นั่งขนาดเล็ก 120,000     183,000 179,000 317,000    280,000    

รถยนต์นั่งขนาดกลาง 75,000       95,000   96,000   119,000    94,000     

รถยนตน่ั์งอืน่ ๆ 35,000       50,300   44,000   74,000     242,100    

รถยนต์นั่งไฮบริด 9,700        7,100     12,000   19,000     12,000     

Prius 8,000     6,000       3,000       

ยอดขาย (คัน)

 
ท่ีมา : บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั, 2556 
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนจดัการมลพิษพ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อให้ทุกภาคส่วนใชเ้ป็นกรอบ
และแนวทางในการจัดการมลพิษของประเทศไทยใน อีก  5 ปีข้างหน้ าตาม ท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) เสนอและมอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการการทาํ
แผนในทางปฏิบติัให้ชดัเจนเช่นลดและควบคุมการระบายมลพิษอนัเน่ืองมาจากชุมชนเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมยานพาหนะและการคมนาคมขนส่งโดยให้มีการจดัการมลพิษตั้งแต่ตน้ทางระหว่างทาง
จนถึงปลายทาง 

จากแนวโน้มราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีทิศทางท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งคิด
อยา่งรอบคอบมากข้ึนก่อนการเลือกซ้ือรถยนตม์าใชง้านในปัจจุบนัน้ีโดยมีการให้ความสาํคญักบัการ
เลือกซ้ือรถยนตพ์ลงังานทางเลือกใหม่ๆอาทิรถยนตไ์ฮบริดรถยนตอี์โค่คาร์เป็นตน้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานให้มากข้ึนขณะเดียวกันในด้านผูบ้ริโภคสถานการณ์ราคานํ้ ามันยงัส่งผลกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในนการเลือก “ใช”้ และเลือก “ซ้ือ” รถยนตไ์ม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภคในประเทศไทย
หรือต่างประเทศ 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าสาํหรับตลาดรถยนตไ์ฮบริดในประเทศไทย ยงัตอ้งอาศยัการทาํการตลาด
อย่างต่อเน่ืองโดยตอ้งพยายามคน้หาความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายให้เขา้ใจอย่างถ่องแทม้ากข้ึน
เพื่อสร้างตลาดใหมี้การเติบโตในระยะยาว  ทั้งน้ีจะตอ้งมีการพิจารณาวา่ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกซ้ือ 

หรือตดัสินใจซ้ือ “รถยนตป์ระหยดัพลงังาน” อยา่งไร ดว้ยเหตุท่ีผูว้ิจยัทาํงานในอุตสาหกรรม
รถยนตท์าํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรถยนตไ์ฮบริด  จึงมีความสนใจในปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี
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มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนศึกษาดูว่ามีขอ้มูล
ใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภค   ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นแนวทางให้ผูผ้ลิตหรือ
ผูแ้ทนจาํหน่ายไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
มากท่ีสุด  อีกทั้งยงัเป็นประโยชชน์สําหรับผูป้ระกอบการจาํหน่ายรถยนต์และผูท่ี้สนใจเพื่อนาไป
วางแผนทางธุรกิจและนําไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทศันคติ และความรู้ความเขา้ใจของประชากรเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดโต

โยตา้ Prius       
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อ 
       การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  

 
ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา        :  มุ่งศึกษาทศันคติ  ความรู้ความเขา้ใจ  ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 
                                          ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด 
ขอบเขตดา้นประชากร   :   ศึกษาเฉพาะประชากรท่ีสนใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดซ่ึงรวมถึงโตโยตา้ Prius 
ขอบเขตดา้นสถานท่ี       :  ศึกษาเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตดา้นเวลา            :  ศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน- กนัยายน 2557 

 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากร 
2. ทาํใหท้ราบทศันคติ และความรู้ความเขา้ใจของประชากรเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด 
3. ทาํใหท้ราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดโต

โยตา้ Prius 
4. ทาํใหท้ราบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  
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ข้อจํากดัการวจัิย 
                  งานวิจยัน้ีไดเ้ก็บตวัอยา่งจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจซ้ือรถยนต์ไฮบริดท่ีมีอยู่ทัว่
ประเทศ 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดโตโยตา้ 
Prius แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด โตโยตา้พรีอุสแตกต่างกนั 

 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 

  

 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ     
- อาย ุ    
-ระดบัการศึกษา  
-อาชีพ   
-รายไดต่้อเดือน 
-สถานภาพสมรส  

 
 

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์ ไฮบริด 
Toyota Prius  

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ดา้นสถานท่ี   



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  
  การวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด 
Toyota Prius”  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
นาํไปใชเ้ป็นกรอบสาํหรับการศึกษาวจิยั โดยครอบคลุมทั้งส้ิน 4 ส่วน ดงัน้ี 
   

 1.  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
 2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

3. แนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 
4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคดิเกีย่วกบัทศันคติ (Attitudes) 
                   คาํจํากดัความของทศันคติ (Attitudes) 
ทศันคติ (Attitudes) คือ วิธีการ (Method) ท่ีเปล่ียนแปลงยาก และใชใ้นการจดัระเบียบ (Organization) 
ของกระบวนการท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจ (Motivation) อารมณ์ การรับรู้ (Perception) และการขบคิด 
(Cognition) ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล อาจกล่าวไดว้า่ ทศันคติคือวธีิการท่ีแต่ละคนคิด 
รู้สึก และกระทาํต่อสภาวะแวดลอ้ม หรือเป็นปริมาณของความรู้สึก (Effect of Feeling Quantity) ทั้ง
ทางบวกและทางลบท่ีมีต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ต่างๆ  (Stimuli) หรือเป็นความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
(Learned Predisposition) ในการตอบสนองต่อวตัถุใดๆ  (Object)  ทั้งในดา้นท่ีดีและไม่ดีดว้ยความ
เสมอตน้เสมอปลาย (Consistent) 
 
                   องค์ประกอบของทศันคต ิ
                  ทศันคติ ประกอบดว้ย  3 ส่วนยอ่ย คือ 
                      1. ส่วนความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component or Beliefs) ของทศันคติ 
ส่วนน้ีประกอบดว้ยความเช่ือ (Beliefs) ท่ีมีต่อวตัถุ (An Object) เช่นผูบ้ริโภคบางคนเช่ือว่าโทรทศัน์
ยี่ห้อโซน่ีมีคุณภาพดีมากเพราะเคยใช้ยี่ห้อน้ีมาหลายรุ่นและเพื่อนๆหรือคนรู้จักกล่าวถึงยี่ห้อน้ี
เช่นเดียวกนั 
                    2. ส่วนความรู้สึก (Affective Component or Feelings) ของทศันคติ 



7 
 

เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือยี่ห้อและผูบ้ริโภคประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบ ดี
หรือไม่ดี มากนอ้ยเพียงใด  เช่น  ครีมบาํรุงผวิยีห่อ้เอทาํใหผ้วินุ่มเนียนมากและหอมดี เป็นตน้ 
                   3. ส่วนพฤติกรรม  (Behavioral or Response Tendencies or Conative Component) เป็น
ความโนม้เอียงท่ีจะกระทาํต่อวตัถุใดๆ (Object) อยา่งเฉพาะเจาะจงรวมถึงการกระทาํท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้
ดว้ย การวิจยัการตลาดมกัจะเรียกส่วนน้ีว่าความตั้งใจท่ีจะซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer’s Intention to 
Buy) ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีการรวมถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ย 
 

ระดบัขั้นของทศันคติ ลาํดบัขั้นของการบรรลุผล 

ขั้นความรู้ความเขา้ใจ 
(Cognitive Stage) 

การรับรู้ (Awareness) 
ความรู้ (Knowledge) 

ขั้นความรู้สึก 
(Affective Stage) 

ความชอบ (Liking) 
ความชอบมากกวา่ (Preference) 

ขั้นพฤติกรรม 
         (Conative Stage) 

          ความมัน่ใจ (Conviction) 
              การกระทาํ (Action) 

 
ภาพท่ี 2.2  แสดงระดบัขั้นของการเกิดทศันคติ  

 
                  การเกดิทศันคติ (Formation of Attitudes) 
                  ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดทศันคติ คือ 
                     1. การเรียนรู้ทศันคติ โดยทัว่ไปแลว้เม่ือผูบ้ริโภคไม่เคยรู้จกัส่ิงใด ก็มกัจะไม่มีทศันคติ 
(Attitude) ต่อส่ิงนั้น เช่นผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยรู้จกักลอ้งถ่ายรูปชนิดดิจิตอล (Digital Camera) ย่อมไม่มี
ทศันคติใดๆ ต่อผลิตภณัฑ์ชนิดน้ี เพราะว่าทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ ยิ่งมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ 
มากเพียงใด บุคคลนั้นจะเกิดทศันคติเร็วข้ึนและมากข้ึน  (ทั้งทศันคติเชิงบวกและเชิงลบ) ผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือสินคา้ยี่ห้อใหม่เพราะยี่ห้อนั้นมีช่ือเสียงในทางท่ีดี เม่ือไดใ้ชสิ้นคา้ยี่ห้อนั้นซํ้ าๆ แลว้ไดรั้บ
ความพอใจอยู่เสมอจะเกิดเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีและเป็นการเรียนรู้ชนิดไม่มีเง่ือนไข 
(Unconditioned Learning) โดยยีห่้อนั้นๆ เป็นส่ิงกระตุน้ชนิดไม่มีเง่ือนไข (Unconditioned Stimulus) 
นอกจากน้ีทศันคติท่ีมีต่อยี่ห้อใหม่อาจจะเกิดจากสถานการณ์บางอย่าง  เช่น  ยี่ห้อท่ีตอ้งการนั้นไม่มี
ขายจึงทดลองใชย้ี่ห้อใหม่หรือซ้ือยี่ห้อใหม่เพราะมีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ  (ลดราคา  แจก
ฟรี ฯลฯ) เม่ือทดลองใช้แล้วจึงมีความรู้สึกท่ีดี  หรือไม่ดีต่อสินค้าใหม่นั้ น  สําหรับกรณีน้ีส่วน
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ความ รู้ สึ ก  (Affective Component) ของทัศนคติ เกิด ข้ึนภายหลังส่ วนการกระทํา  (Behavior 
Component) 
                       2. บุคลิกภาพและทศันคติ ทศันคติต่อสินคา้ใหม่และสถานการณ์ของการบริโภคใหม่ๆ 
มีผลมาจากลกัษณะเฉพาะทางดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค เช่น ผูท่ี้มีความจาํเป็นตอ้งขบคิดสูง(High 
Need for Cognition) มกัมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติเชิงบวกต่อโฆษณาหรือต่อส่ือการตลาดทางตรงท่ีให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ส่วนผูท่ี้มีความจาํเป็นตอ้งขบคิดตํ่า (Low Need for Cognition) มกัจะชอบ
ส่วนอ่ืนๆ ของการโฆษณา เช่น ภาพนางแบบสวยๆ หรือผูมี้ช่ือเสียงปรากฏในการโฆษณานั้น 

                   ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการเกดิทศันคติมีดงันี ้

                           1. ประสบการณ์ส่วนตวั ในการใช้ผลิตภณัฑ์สามารถส่งผลกระทบต่อทศันคติได้
เน่ืองจากมีความพอใจหรือไม่พอใจเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชสิ้นคา้หรือบริการใดแลว้มกัจะเกิดการ
เรียนรู้(Learning) ซ่ึงหากมีความพอใจจะนาํไปสู่ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitudes) และการซ้ือซํ้ า
อีก (Repeat Purchase) 
                           2. ผลกระทบจากบุคคลต่างๆ บุคคลท่ีผูบ้ริโภคติดต่ออยู่เสมอ เช่น บิดา มารดา พี่
นอ้ง เพื่อน ครู มีความสาํคญัต่อการเกิดทศันคติในชีวิตประจาํวนั เช่น เม่ือเด็กทาํส่ิงท่ีดีแลว้ผูใ้หญ่ให้
ขนมหวานหรือลูกอมเป็นรางวลั เม่ือโตข้ึน บุคคลนั้ นมักจะมีความรู้สึกและทัศนคติท่ีดีหรือใน
ทางบวกต่อรสชาติท่ีหวาน 

                    3. การตลาดชนิดตรง เช่นการส่งเอกสารโฆษณาไปยงัท่ีพักของลูกค้า  การส่ง
พนกังานไปพบลูกคา้โดยตรง การตลาดทางอินเตอร์เน็ต  เป็นวิธีหน่ึงของการเขา้หาผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผลและใกลชิ้ด เน่ืองจากมีการเจาะจงเป็นรายบุคคลจึงส่งผลกระทบในการสร้างทศันคติท่ี
มีคุณภาพสูง 

                    4. ส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ผูบ้ริโภคไดรั้บผลกระทบจากส่ือต่างๆ
ตลอดเวลา ทาํใหเ้กิดความรู้ความคิดใหม่ รวมทั้งไดรู้้จกัผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ สาํหรับผูบ้ริโภค
ท่ีไม่มีประสบการณ์โดยตรงกบัผลิตภณัฑ ์หากไดส้ัมผสัโฆษณาท่ีประทบัใจมกัจะเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
ผลิตภณัฑม์ากกวา่ผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นมาแลว้ ดงันั้นการโฆษณา ในกรณีน้ีจึงเป็นการใชป้ระโยชน์
จากความดึงดูดท่ีอิงอารมณ์(Emotional Appeal) ซ่ึงมกัจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Most Effective) 
ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่เคยใชสิ้นคา้นั้นมาก่อน เม่ือเทียบกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ทางออ้ม (อ่านหนงัสือ 
ฟังผู ้อ่ืนเล่า ดูจากอินเตอร์เน็ต) หรือไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้ นๆมาก่อนแล้ว ทัศนคติท่ี เกิดจาก
ประสบการณ์โดยตรง (เคยใชม้าก่อน) ของผูบ้ริโภคมกัจะฝังแน่นและอยูก่บัผูน้ั้นยาวนานกวา่และยาก
ต่อการเปล่ียนแปลง 
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2. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
    การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนสาํคญัในการตลาดมากเพราะการท่ีจะเลือกใช้

กลยทุธ์ทางการตลาดใหต้รงกบัตลาดเป้าหมายไดถู้กตอ้งนั้นจะตอ้งสร้างสรรคส่์วนประสมทาง
การตลาดข้ึนมาในอตัราส่วนท่ีพอเหมาะสวนประสมทางการตลาดหมายถึงการผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดี
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกาํหนดราคาการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายและระบบการจดั
จาํหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้าํหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการจะเห็นไดว้า่ปัจจยั
ต่างๆมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จทางเป้าหมายการตลาดของหน่วยงานผลิตภณัฑแ์มจ้ะดีเพียงใดก็
ตามหากการจดัจาํหน่ายยงัอ่อนโอกาสท่ีจะลม้เหลวกมี็มากปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีควบคุมได้
ตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายส่วนประสมการตลาดท่ีกล่าว
มาน้ีหมายถึงตวัแปรต่างๆท่ีทาํให ้
ทุกอยา่งจดัข้ึนในอตัราส่วนท่ีพอดีกนัซ่ึงพอจะแบ่งหมวดของตวัแปรต่างๆออกไดเ้ป็น 4 หมวดใหญ่ๆ
คือ (ศิริวรรณเสรีรัตน,์ ปริญลกัษิตานนท,์ ศุภรเสรีรัตน์และองอาจปทะวานิช, 2539)แต่เน่ืองจาก
ปัญหาและลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดทาํให ้ 4 P's ไม่เพียงพออีกต่อไปเม่ือพดู
ถึงส่วนประสมการตลาดสาํหรับกิจการบริการ Bernard H.Boomsและ Mary JoBitnerซ่ึงเป็น
นกัวิชาการชาวอเมริกนัแนะนาํวา่ควรตอ้งพจิารณาเพิ่มอีก 3 P's (Bernard, & Bitner,2549) ไดแ้ก่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 
3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4. ดา้นราคา (Price) 
5. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
6. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ (People) 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 
ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีนาํเสนอเพื่อตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของ

ตลาดในการวางแผนส่วนประสมการตลาดเร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดผลิตภณัฑโ์ดยถือเกณฑว์า่ลูกคา้จะ
พิจารณาส่ิงท่ีนาํเสนอ 3 ประการ 

1. รูปลกัษณะและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
2. ส่วนประสมบริการและคุณภาพบริการ 
3. ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจาเกณฑคุ์ณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 
การท่ีพฒันาผลิตภณัฑต์ลอดจนรูปร่างตรายีห่อ้หีบห่อและส่ิงท่ีบรรจุใหต้รงตามความ

ตอ้งการของตลาดเป้าหมายทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพฒันาส่วนประสมทางการตลาดดาํเนินไปไดส้ะดวกและ
ง่ายข้ึนแมว้า่ผลิตภณัฑจ์ะเป็นเพียงดา้นเดียวของส่วนประสมทางการตลาดกต็ามแต่เป็นตวัการสาํคญั
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ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งหยบิยกข้ึนมาพิจารณาเป็นอนัดบัแรกเพราะจะเป็นตวัท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจ
มากกวา่ส่วนผสมการตลาดตวัอ่ืนๆ 
 

ด้านการจัดจําหน่าย (Place) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution Channel) หรือช่องทาง
การตลาด (Marketing Channel) หมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ(หรือ) กรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑ์
เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาดหรือหมายถึงกลุ่มบุคคลและองคก์ารซ่ึงอาํนวยการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จาก
ผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้การจดัจาํหน่ายอาจหมายถึงโครงสร้างช่องทางการจดัจาํหน่ายซ่ึงประกอบด้วย
สถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู้
ตลาดเป้าหมายหมายก็คือสถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีกระจายสินคา้ประกอบดว้ยการขนส่งการ
คลงัสินคา้และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 

ด้ านการส่ ง เส ริมการตลาด  (Promotion) การส่ ง เส ริมการตลาด เป็นการ ส่ื อความ
(Communicate) ใหต้ลาดเป้าหมายไดท้ราบถึงผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการว่าไดมี้จาํหน่ายณท่ีใดณระดบัใดไม่
วา่การส่งเสริมการตลาดนั้นจะผา่นโดยพนกังานขาย (Personal Selling) การขายทัว่ไป (Mass Selling) 
และการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)ก็ตามผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งเลือกใชว้ิธีต่างๆเหล่าน้ีท่ี
เหมาะสมดว้ยดว้ยส่ือต่างๆไดแ้ก่โทรทศัน์วิทยหุนงัสือพิมพแ์ผน่ปลิวป้ายโฆษณากลางแจง้และอ่ืนๆ
งานส่งเสริมการจาํหน่ายน้ีเป็นงานสําคญัของนกับริหารการตลาดท่ีจะตอ้งกาํหนดนโยบายส่งเสริม
การจาํหน่ายใหเ้หมาะสมกบักลยทุธ์การตลาดอ่ืนๆท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

ด้านราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตราราคาเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาดราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเม่ือคูณกบัปริมาณขายสินคา้ชนิดนั้น
จะทาํให้เกิดรายไดจ้ากการขายราคาจึงเป็นตวัสร้างให้เกิดรายไดจ้ากการขายและนาํไปสู่การสร้าง
กาํไรในท่ีสุดแมว้่าผลิตภัณฑ์จะถูกพฒันาอย่างถูกตอ้งตามเป้าหมายการตลาดการจดัจาํหน่ายใน
สถานท่ีและเวลาท่ีถูกตอ้งการส่งเสริมการตลาดถูกตอ้งแต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าผลิตภณัฑ์จะขายได้
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวร้าคาเป็นตวักลไกท่ีสําคญัท่ีจะให้ลูกคา้สนใจและยอมรับในผลิตภณัฑ์หรือไม่
การกาํหนดราคานั้นจะตอ้งให้ถูกตอ้งและยติุธรรมในการกาํหนดราคาจะตอ้งคาํนึงถึงทั้งเร่ืองตน้ทุน
ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดเป้าหมายการเพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขายต่างๆควบคู่กนั
เพราะหากลูกคา้ไม่ยอมรับในเร่ืองราวเม่ือใดแผนงานต่างๆท่ีกาํหนดไวจ้ะเสียหายและนาํไปปฏิบติั
ไม่ไดแ้มร้าคาจะเป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาดแต่ก็เป็นตวัตดัสินใจท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริหาร
การตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะถ้าราคาท่ีกําหนดไวเ้หมาะสมจะเป็นตัวท่ีช่วยผลักดัน
ผลิตภณัฑดี์ๆใหอ้อกสู่ตลาดหรือความตอ้งการของตลาดเป้าหมายไดดี้ดว้ย 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้
รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ (Customer Satisfaction) 
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ด้านบุคคล(People) พนักงานผูใ้ห้บริการตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training)การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่
แข่งขนั 
พนกังานตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้มีความคิดริเร่ิมมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) องคป์ระกอบดา้นสถานท่ี, เคร่ืองมือ&อุปกรณ์
ท่ีใช,้ การแต่งกายของพนักงาน, เคร่ืองหมายการคา้, ส่ิงพิมพต่์างๆจะตอ้งมีคุณภาพดูแลว้เหมาะสม
กลมกลืนกบัภาพท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้

 
3. แนวคดิทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 
    การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและ

ระยะเวลาในการตดัสินใจสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนัคือผลิตภณัฑ์บางอย่างตอ้งการ
ขอ้มูลมากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนานแต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการขอ้มูลหรือ
ระยะเวลาในการตดัสินใจนานนกั 

ฉัตยาพรเสมอใจ (2550, หน้า 53-55) ได้อธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถแบ่งออกไดต้ามระดบัของความพยายามในการแกปั้ญหาคือ 

1. พฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งเตม็รูปแบบ (Extended Problem Solving: ESP) เป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนในการตดัสินในการซ้ือคร้ังแรกส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงและการซ้ือเกิดข้ึนไม่บ่อย
นานๆถึงจะซ้ือสักคร้ังหน่ึงมักเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่มีความคุ้นเคยจึงต้องการศึกษา
รายละเอียดของขอ้มูลมากและใชเ้วลาในการตดัสินใจนานกวา่ผลิตภณัฑท่ี์คุน้เคยแลว้ 

2. พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจาํกัด (Limited Problem Solving: LPS) เป็นลักษณะของการ
ตดัสินใจท่ีทางเลือกท่ีมีไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนักมีเวลาในการตดัสินใจไม่มากหรืออาจไม่คิดว่ามี
ความสาํคญัมากจึงไม่ใส่ความพยายามในการหาขอ้มูลและตดัสินใจอยา่งจริงจงั 

3.พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือตามความเคยชินเป็นลกัษณะของการซ้ือซํ้ าท่ีเกิดมาจากความเช่ือมัน่
ในการตดัสินใจจากการแกไ้ขในคร้ังก่อนๆจึงทาํการแกปั้ญหาเหมือนเดิมท่ีสามารถสร้างความพึง
พอใจไดจ้นทาํให้เกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์เดิมๆเกิดเป็นความเคยชินกลายเป็นพฤติกรรมของความภกัดี
ในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Loyally) หรืออีกสาเหตุหน่ึงอาจมาจากการเกิดความเฉ่ือย(Inertia) ของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งเร่ิมศึกษาหรือแกปั้ญหาใหม่ทุกคร้ังจึงใชว้ิธีการใชค้วามเคยชินแต่ถึงกระนั้นหาก
ผูบ้ริโภคถูกกระตุน้กส็ามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหท้าํการตดัสินใจใหม่ได ้

4.พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบทนัทีเป็นลกัษณะของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีเกิด
กะทนัหันหรือจากการถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าทางการตลาดให้ตดัสินใจในทนัทีรวมถึงถา้ผลลพัธ์ท่ี
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ตามมามีความเส่ียงตํ่าหรือมีประสบการณ์จากการใช้สินค้านั้ นอยู่แล้วทาํให้เกิดพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือแบบทนัทีได ้

5.พฤติกรรมท่ีไม่ยดึติดและแสวงหาความหลากหลายเป็นลกัษณะของการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคจะ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ๆอยูเ่สมอซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด
จึงทดลองหาส่ิงใหม่ๆอยู่เร่ือยๆพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือ
แลว้ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภคซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ไดถ้า้
พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าไดห้รืออาจมีการแนะนาํให้เกิด
ลูกคา้รายใหม่แต่ถา้ไม่พอใจผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ือง
จากการ 
บอกต่อทาํใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติ (Stage of the Buying Decision Process)
ท่ีมา : (Kotler, 2003) 
 

สรุปจากทฤษฎีท่ีกล่าวมาอธิบายไดว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอนดงัท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 5 ในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Stage of the Buying Decision Process) ซ่ึงจะมีความสมัพนัธ์กบัความนึก
คิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนซ่ึงไม่
จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัทั้งน้ีเพราะแต่ละคนมีทศันคติ (Attitude) ส่ิงจูงใจ (Motive)ประสบการณ์การ
รับรู้หรือส่ิงกระตุน้ ทั้งภายในและภายนอกต่างกนัปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีนาํไปสู่
กระบวนการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือการตดัสินใจของผูซ้ื้อเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจยอ่ย 9 ประการคือ 

1. ระดบัความตอ้งการซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งรู้วา่ตนเองตอ้งการอะไร 
2. ประเภทผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการ 
3. ชนิดของผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงรายไดอ้าชีพสถานภาพและบทบาททางสงัคม 
4. รูปแบบของผลิตภณัฑข้ึ์นอยูก่บัราคาความชอบและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสินใจ
ซ้ือ 

พฤติกรรม
หลงัจากซ้ือ 
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5.ตราผลิตภณัฑข้ึ์นอยูก่บัความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ความมีช่ือเสียงของสินคา้
และการ            ใหบ้ริการ 

6.ผูข้ายถา้มีผูข้ายหรือตวัแทนจาํหน่ายหลายรายผูบ้ริโภคจะเลือกรายใดข้ึนอยูก่บับริการท่ี
ผูข้ายเสนอหรือความรู้จกัคุน้เคย 

7.ปริมาณท่ีจะซ้ือผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจวา่จะซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นจาํนวนเท่าใดการตดัสินใจซ้ือ
เก่ียวกบัปริมาณข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและอตัราการใช ้

8.เวลาเม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้วา่จะซ้ือจาํนวนเท่าไรกม็าตดัสินใจเร่ืองเวลาท่ีจะซ้ือโอกาสในการ
ซ้ือข้ึนอยูก่บัฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 

9. วิธีการชาํระเงินวิธีการชาํระเงินของผูบ้ริโภควา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินผอ่น 
 
ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
                   ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือของผุบ้ริโภค จากการสาํรวจผูบ้ริโภคจาํนวนมากเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ พบว่า
ผูบ้ริโภคตอ้งผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน 1) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหา 2) การ
แสวงหาขอ้มูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือดงั
รูปแสดงขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                   1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
recognition)เป็นการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิง
กระตุน้จากภายในและภายนอกเช่นความหิวความกระหายความตอ้งการทางเพศความเจบ็ปวดฯลฯซ่ึง
รวมถึงความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) และความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา 
(Acquired needs) อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา (Physiological needs) ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึง
ระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ใน
อดีตทาํใหเ้ขารู้วา่จะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 
                   2. การแสวงหาขอ้มูล (Information search) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์สามารถแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ ผูค้า้ปลีก
จะตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาเน่ืองจากมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและ
พฤติกรรมซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลจาก 2 ทางคือ 
                   2.1 การแสวงหาขอ้มูลภายใน (Internal search) เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นความทรงจาํของ
ผูบ้ริโภคหรือเป็นความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีมาก่อนเช่นขอ้มูลทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บจากครอบครัว จากการศึกษา จากการพดูคุยกบัคนอ่ืน จากภาครัฐ จากองคก์รเอกชน 
จากความเช่ือทางศาสนา จากค่านิยมตามแนวทางของวฒันธรรมของชาติและวฒันธรรมของกลุ่มยอ่ย 
                   2.2 การแสวงหาขอ้มูลภายนอก (External search) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆจาก
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แหล่งภายนอก เช่นขอ้มูลจากฝ่ายธุรกิจเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ราคา การกระจายสินคา้ การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ของผูป้ระกอบธุรกิจ และขอ้มูลของคู่แข่งขนัเป็นตน้ 
 เม่ือผูบ้ริโภคไม่พอใจสินคา้ท่ีตนเองจดจาํไดห้รือมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ไม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคก็
จะแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอก ดว้ยวิธีการต่างๆดงัต่อไปน้ี 1) การดูโฆษณา 2) การ
พดูคุยกบัคนอ่ืนเช่นเพื่อนครอบครัว 3) การพดูคุยกบัพนกังานขายของบริษทัหรือร้านคา้ 4) การไปท่ี
จุดซ้ือ 5) การสอบถามจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้แลว้หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปะเมินผล
ทางเลือก 
                   3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาพิจารณา
จุดเด่น หรือขอ้ดีของสินคา้ดีกวา่กนัในแง่ใด ถา้หากจุดเด่นของสินคา้ไม่ตรงกบัมาตรฐานในการ
ตดัสินใจ สินคา้นั้นกข็ายไม่ได ้
                   4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) หรือการเลือกซ้ือ (Choice)ในการท่ีผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น เขาตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงวา่สินคา้ท่ีเขาซ้ือนั้นจะดีเหมือนคาํโฆษณาหรือไม่ 
จะมีคุณภาพคุม้กบัราคาท่ีเขาจ่ายไปหรือไม่ ทาํใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่ติดอยูก่บัสินคา้ท่ีตวัเองมีความ
เคยชิน ดงันั้นสินคา้ใหม่ๆท่ีจะนาํเสนอต่อผูบ้ริโภคจะตอ้งหาวิธีการจูงใจใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนใจ และ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตน ซ่ึงมีหลายวิธี ดงัน้ี 
                 
                4.1 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถา้สินคา้ไม่มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน 
ผูบ้ริโภคยอ่มตดัสินใจลาํบาก แต่ถา้สินคา้มีความเด่นหรือมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนใคร การ
ตดัสินใจกจ็ะเร็วข้ึน  
                4.2 ลดอตัราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค (Reduced perceived risk) ในการซ้ือสินคา้
แต่ละคร้ังนั้ นผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าอยู่เสมอดังนั้ นในการท่ีเราจะเร่งรัดการตดัสินใจเราตอ้งทาํให้ผุ ้
บริโภครู้สึกวา่ความเส่ียงของเขาไม่สูงนกัวิธีการท่ีจะลดความเส่ียงมีดงัต่อไปน้ี 
               4.2.1 ช่ือเสียงบริษทัเม่ือเรายนืยนัวา่บริษทัมีช่ือเสียงดี ผูบ้ริโภคกจ็ะสบายใจข้ึนระดบัหน่ึงว่า
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงดีคงไม่นาํของท่ีมีคุณภาพไม่ดีมาขาย 
                4.2.2 อายขุองบริษทับริษทัท่ีตั้งมาหลายปีแลว้ยอ่มมีประสบการณ์ในการผลิตสินคา้สูง 
ดงันั้นกน่็าจะผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
                4.2.3 ภาพพจน์ของตราสินคา้สินคา้ท่ีมีภาพพจนดี์ผูบ้ริโภคกส็บายใจท่ีจะซ้ือเพราะคิดวา่
สินคา้ท่ีมีภาพพจน์ดีคงไม่ทาํลายตวัเองดว้ยการนาํสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพออกมาขาย 

4.2.4 ภาพพจน์ของพนักงานขายเวลาท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เขาจะพิจารณาว่าพนกังานขายมี
บุคลิกเป็นอย่างไรแต่งตัวเป็นอย่างไรพูดจาเป็นอย่างไร ดังนั้ นผูค้า้ปลีกจึงต้องเอาใจใส่ในเร่ือง
พนกังานขายของตนดว้ย 

4.2.5 ภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมายการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อะไรนั้นเขาจะพิจารณาดว้ยวา่
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ผูซ้ื้อสินคา้นั้นมาก่อนเป็นใคร ถา้เขามองเห็นวา่ผูท่ี้ซ้ือสินคา้นั้นมาก่อนเป็นผูท่ี้มีวจิารณญาณท่ีดี และ
เป็นคนท่ีมีภาพพจน์ท่ีดีเขากส็บายใจท่ีจะซ้ือตามคนเหล่านั้น 
               4.2.6 จาํนวนของกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีขายดีคนมกัจะเช่ือมัน่วา่จะตอ้งดีจริงจึงมีคนนิยม แต่
สินคา้ท่ีขายไม่ดีมีคนซ้ือนอ้ยผูบ้ริโภคกจ็ะไม่สบายใจ เพราะคิดวา่คงไม่ดีจึงไม่มีคนนิยม 
               4.2.7 สินคา้บางอยา่งเช่นรถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเม่ือเสียจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากในการซ่อม
สินคา้เหล่าน้ีจึงควรมีการรับประกนัการขายเช่นการรับประกนั 3 ปี 
ซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่เขามีความเส่ียงไม่มากนกัในการซ้ือเพราะมีการรับประกนัซ่อมใหฟ้รี 
              4.3 การสร้างส่ิงจูงใจ (Incentive) เป็นการใชก้ารส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เช่นการ
ลดแลกแจกแถมเป็นส่ิงจูงใจในการเร่งใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือตวัอยา่งถา้เรากาํหนดช่วงเวลาในการ
ลดราคาสินคา้เช่นหมดเขตไดรั้บของแถมภายในส้ินเดือนน้ีจะเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
เร็วข้ึนเพราะเกรงวา่จะหมดไม่ไดข้องแถม 
               5. การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Post purchase evaluation) หรือพฤติกรรมภาย หลงัการ
ซ้ือ (Post purchasebehavior) เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะตอ้งนาํเอาสินคา้นั้นไปใช ้ หลงัจากท่ีนาํเอาไปใช้
แลว้ประสบการณ์ตรงจะทาํใหเ้ขารู้วา่พอใจหรือไม่พอใจสินคา้ดงักล่าวนั้นทาํใหเ้กิดเป็นทศันคติหลงั
การใชสิ้นคา้ข้ึน 
 
 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ชุมพล เสริมศกัด์ิศศิธร (2543) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาในการเลือกซ้ือรถยนตผ์ล
การศึกษาสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือในดา้นบริการหลงัการขายรองลงมา
คือดา้นผลิตภณัฑด์า้นบริการก่อนขายดา้นราคาดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนขอ้มูล
เก่ียวกบัการใชร้ถยนต์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ซ่ึงจะเลือกใช้
รถยนต์ญ่ีปุ่นและมีวตัถุประสงค์ในการใช้รถยนต์เพื่อการเดินทางเป็นส่วนใหญ่และบุคคลท่ีให้
คาํแนะนาํและมีผลต่อการซ้ือรถยนตม์ากท่ีสุดคือคนในครอบครัวและกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ขอ้คิดเห็น
ด้านผลิตภัณฑ์ว่ารถยนต์ท่ีผลิตในประเทศไทยยงัมีคุณภาพตํ่าส่วนด้านราคาจาํหน่ายนั้ นมีความ
คิดเห็นตรงกนัว่ามีราคาสูงเกินความเป็นจริงดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีการขยายสาขาและจดัแสดงตาม
ห้างสรรพสินคา้มากข้ึนและให้ดา้นการส่งเสริมการตลาดการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือสร้าง
ความดึงดูดใจใหก้บัลูกคา้โดยมีการแจกแจงของแถมและมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย 

จุลินทร์ พุดตานเล็ก (2545) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ั่งของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 86.0 มีความสนใจซ้ือรถยนตน์ัง่
ส่วนใหญ่ตอ้งตอ้งการใชร้ถยนต์ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต์ 1600 CC ในราคา 400,000-600,000 บาทและ
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วางเงินดาวน์ท่ี 20% โตโยตา้และฮอนดา้เป็นยี่ห้อท่ีตอ้งการมากท่ีสุดกลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัใน
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของความแข็งแกร่ง/ปลอดภยัในการขบัข่ีการ
ประหยดันํ้ ามนัหาอะไหล่ง่ายการรรับประกนัและรูปทรง/ การออกแบบดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ในเร่ืองความเช่ือถือการใหบ้ริการดีรวดเร็วและควรมีหลายกแห่งเพียงพอทัว่ถึงดา้นราคาในเร่ืองราคา
อะไหล่และค่าซ่อมบาํรุงด้านการส่งเสริมการตลาดเร่ืองการทาํประกันภัยชั้นหน่ึงฟรีและการให้
ส่วนลดเงินสด 

กรรัฐ พงศฉ์บบันภา (2546) ไดท้าํการวิจยัหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลขนาดเคร่ืองยนต ์1601-2000 ซีซีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงไดท้าํการเปรียบเทียบจากเพศอายุระดบัการศึกษาอาชีพรายไดย้ี่ห้อรถยนตแ์ละขนาดเคร่ืองยนต์
ผลการวิจยัพบวา่เพศของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาด
เคร่ืองยนต์ 1,601-2,000 ซีซีในส่วนท่ีเก่ียวกบัจาํนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในครอบครัวอาชีพของ
ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัราคารถยนต์
และจาํนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในครอบครัวส่วนปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์ด้านช่องทางการจดั
จาํหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเคร่ืองยนต ์1,601-2,000 ซีซีมีเพียงปัจจยัดา้นราคาเท่านั้น
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเคร่ืองยนต ์1,601-2,000 ซีซี 

กนกกร กิจแกว้ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2555)  ทาํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
รถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยตา้ 
พบว่า ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดับหน่ึงคือ ความสะดวก
รวดเร็วกบัการบาํรุงรักษาอย่างเร่งด่วน การบริการดว้ยท่าทาง หน้าตา ยิ้มแยม้แจ่มใส มีส่ือหลาย
ช่องทางให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร สถานท่ีดูดีโออ่า น่าเขา้ไปใชบ้ริการ และความไวว้างใจใน
สินคา้ บริษทัมีช่ือเสียงมายาวนาน แบตเตอร่ีไฮบริดมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน  

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น พบว่า ผูบ้ริโภครถยนตน์ั่งไฮบริด
ค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อบริษทัโตโยตา้เป็นอนัดบัแรก รองลงมามีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ
ของโตโยตา้ ปัจจยัการให้บริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายกรณี พบว่า ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย
ญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ ความสะดวกรวดเร็วกบัการบาํรุงรักษาอยา่งเร่งด่วน การ
บริการดว้ยท่าทาง หนา้ตา ยิม้แยม้แจ่มใส มีส่ือหลายช่องทางใหลู้กคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร สถานท่ีดูดี
โออ่า น่าเขา้ไปใช้บริการ ปัจจยัอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาเป็นกรณี พบว่า ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย
ญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อความไวว้างใจในสินคา้ บริษทัมีช่ือเสียงมายาวนาน และแบตเตอร่ีไฮบริดมี
อายุการใชง้านท่ียาวนาน ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น เม่ือพิจารณาเป็น
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กรณี พบว่า ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อบริษทัโตโยตา้เป็นอนัดบัแรก 
รองลงมามีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของโตโยตา้  
               อาํนาจ พนาคุณากร(2555) ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัแวดลอ้มในการดาํรงชีวิตท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถาม 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติการแจกแจงค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดย 
 t-test, Multiple Regression ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอาย ุ31 – 35 ปี โสดมาก
ท่ีสุด  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํงานกบับริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัแวดลอ้มในการดาํรงชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ ในดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคม จิตวิทยาและบุคลิกภาพและความเป็นตวั
ปัจเจกชน อยู่ในระดบัมาก   ผูต้อบแบบสอบถามให้ควมสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดํ้านราคา ดา้นช่องทางการ 
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก 

                พิชญช์มญช ์พรมรัตน์(2555)ทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดั

พลังงานมาตรฐานสากลความปลอดภัย(รถยนต์อีโค)ในอนาคตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบว่าเป็นเพศชายและหญิงในจาํนวน

ใกล้เคี ยงกัน มีอายุ  21 ปี  และกําลัง  ศึกษาอยู่คณะเศรษฐศาสตร์  ชั้ น ปี ท่ี  4 โดยมีรายได้ ต่อ

เดือน เฉล่ีย 5,001-10,000 บาท และคาดว่าจะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในอนาคต 25,000 บาท ข้ึนไป อีกทั้ง

ยงั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าจะซ้ือรถยนตใ์นราคา 600,001 บาท ข้ึนไป และคาดวา่จะ

ซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ 3 ปีหลงัจากน้ีเป็นตน้ไปอยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อระดบัการตดัสินใจ

มากท่ีสุดคือ ราคานํ้ ามนัมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ในทางตรงกนัขา้มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ในอนาคตท่ีมีระดับความสําคญัน้อยท่ีสุดคือรูปลกัษณ์ภายนอกของ

รถยนต ์นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัดา้นสังคมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ในระดบัปาน

กลางทั้งน้ีปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การไดรั้บการยอมรับจากสังคม  ผลการศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจาํหน่ายมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นอย่างมากส่วนดา้นส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบั

ปานกลาง 

                 นนัธิญา  ทองบุญส่ง (2555) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของผูบ้ริโภค ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 

400 ราย    สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณา(ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)และสถิติ

เชิงอนุมาน( t-test , F-test  LSD posttest)ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการใชปั้จจยัส่วน

ประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (เรียงลาํดบัความสาคญั
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คื อ ด้ าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ด้ าน ร าค า  ด้ าน ช่ อ งท าง ก าร จั ด จ าห น่ า ย  แ ล ะ ด้ าน ก าร ส่ ง เส ริ ม

การตลาด ตามลาํดบั ส่วนผล 

การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของผูบ้ริโภคพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัใช้

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมในการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั  และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ี0.05 
                   กฤษฎา กงัรัตน์ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระเภทอีโคคาร์ของประชากร ในเขตเทศบาลอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  
โดยมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก  ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 
 

บทสรุป 
 ในปัจจุบนัรถยนต์เปรียบเสมือนเป็นส่ิงสําคญัส่ิงหน่ึงในการดาํรงชีวิตท่ีคนส่วนใหญ่ไม่
สามารถปฎิเสธถีงความจาํเป็นได ้และหากกล่าวถึงรถยนต ์Toyota Prius แลว้ ยอ่มมีความน่าสนใจใน
การศึกษามากข้ึนเน่ืองจากเป็นรถยนตท่ี์ใชเ้ทคโนโลยท่ีีลํ้าสมยั เป็นเร่ืองใหม่ท่ีคนรใหค้วามสนใจ แต่
เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเพื่งจาํหน่ายอยา่งแพร่หลายในประเทศไทยไม่นาน ประกอบกบัรถยนตถื์อเป็น
สินคา้ท่ีมีราคาสูงทาํใหก้ารใชง้านค่อนขา้งยาวนานหลายปี จึงทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือยงัไม่เป็นไปในวง
กวา้งเหมือนรถยนตท์ัว่ไป ลูกคา้กลุ่◌ุมเป้าหมายอาจยงัมีความลงัเล สงสยั หรือมีความตอ้งการในดา้น
ต่างๆท่ีผูว้ิจยัยงัไม่อาจทราบไดอ้ยา่งชดัเจนมากนกั 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าดา้นบริการหลงัการขายและราคายงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้รถยนต ์ รวมถึงความง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงเป็น
หน้าท่ีของผูผ้ลิต ผูข้าย รวมทั้งนักการตลาดท่ีจะตอ้งวางแผนให้ผูใ้ช้เกิดการยอมรับ ทดลอง และ
ตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้รถยนต ์ จากองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว  ผูว้ิจยัจะนาํ
องคค์วามรู้น้ี ไปเป็นแนวทางในศึกษาการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด 
รุ่นToyota Prius” ต่อไป 
 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
ในการวิจัย  ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริด  Toyota Priusผู ้วิจัย

ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัตอนไปน้ี 
1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. การจดัทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อายตุั้งแต่ 20

ปี ข้ึนไป  ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงตามข้อมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนประชากร พบว่าในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทั้งส้ิน 6,668,165 คน (สาํมะโนประชากร 2553, สาํนกังานสถิติแห่งชาติ  )
  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาํนวณจากสูตรการ 
คาํนวณตามหลกัการแปรผนัร่วมกนัระหวา่งขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจาก 
การสุ่มตวัอยา่งของ Yamane  โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ 95% และความผดิพลาดไม่เกิน 5% ดงัน้ี 
 
                                                        n    =          N  
                                                                      1+N(e)2 

 
เม่ือ                   n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                        N   = ขนาดของกลุ่มประชากร 
                         e  =ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดได ้(e=0.05)   
 
 แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี                    n   =         6,668,165 
                                                                  1+6,668,165(0.05) 2 
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จากการแทนค่าในสูตร จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 399.99 คน ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดท้าํการ
กาํหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนเท่ากบั 400 คน 
 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
               เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีการ 
สร้างตามลาํดบัดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิดไดแ้ก่  
  1.1 เพศ   เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
  1.2 อาย ุ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 

1.3 สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale)   
 1.4 ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

1.5 อาชีพ  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
1.6 รายไดต่้อเดือน  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 
1.6 สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
1.7 ลกัษณะท่ีพกัอาศยั เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
1.8 จาํนวนรถยนตท่ี์มี เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 
1.9 ระยะการเดินทางต่อวนั   เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal 
Scale) 
 

ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรถยนต์ไฮบริด  เป็น
แบบสอบถาม 
แบบปลายปิด  จาํนวน 11 ขอ้ ไเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

 
                 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต์ทัว่ไป เป็นแบบสอบถาม
แบบปลาย 
                 ปิด  จาํนวน 3 ขอ้ ไเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
 
                  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการประเมินรถยนตพ์รีอุสในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
                  ลกัษณะแบบสอบถามชนิดปลายปิดโดยแบบสอบถามมีตวัช้ีวดัวดัความคิดเห็นในแต่ละ
ดา้นมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นสถานท่ี จาํนวน 25 
ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดการวัดข้อมูลเป็นอัตราภาคชั้ น  (Interval Scale) มี  10 ระดับ  เน่ืองจาก
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แบบสอบถามของผูท้าํวิจยัมีขอ้คาํถามท่ีไม่มากและไม่ซบัซอ้น โดยผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัผลท่ีจะไดจ้าก
การแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจะมีความละเอียดมากข้ึน ซ่ึงจะทาํให้มีความเขา้ใจถึง
การประเมินของกลุ่มตัวอย่างเพื่ออาจใช้ในการวิเคราะห์ได้ดียิ่งข้ึน โดยการวดัข้อมูล 10 ระดับ 
สามารถพบได้ในการทาํวิจยัต่างๆ แมว้่าจะไม่เป็นท่ีนิยมเท่ากับการวดัขอ้มูลแบบ Likert Scale 5 
ระดบั โดยทั้ง 10 ระดบัมีดงัต่อไปน้ี 
 
 1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 2  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมาก 
 3  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยปานกลาง 
 4  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยนอ้ย 
 5  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 6  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 7  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 8  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
 9  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
            10  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด        
 
 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น  
(Interval Scale)ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลโดยการคาํนวณดงัน้ี 
 
   อตัราภาค = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
       จาํนวนชั้น 
     = 10– 1 
        10 
     = 0.8  
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 5.01 – 6.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 6.81 – 7.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 7.61 – 8.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 8.41 – 9.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 9.21 – 10.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 
                ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามถึงเหตุผลท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีจะไม่เลือกซ้ือรถยนต์ไฮบริด ลกัษณะ
แบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใหเ้ลือกเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
                ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามแลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจความถูกตอ้งของเน้ือหา(content 
validity) โดยการทาํ IOC (Item objective congruence) 
จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทาํการทดสอบ(pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 
ราย 
เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability analysis) ไดค่้า Cronbach’s alpha coeeficient เท่ากบั .7097 
3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากขอ้มูล 2 แหล่ง คือ  

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากแบบสอบถาม 
2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ได้จากเว็บไซด์  งานวิจัย และเอกสารการคน้ควา้ในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้ง 
                        การเกบ็ขอ้มูลของผูว้ิจยัจะกระทาํตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูว้ิจยัเตรียมแบบสอบถามเพียงพอกบัจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 
2.2 แจกแบบสอบถามให้กบัประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 ชุด 
2.3 ผูร้วบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบสอบถาม

เพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 
 
4 การจัดทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 การจัดกระทาํข้อมูล 
4.1.1 การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) จากแบบสอบถามผูว้ิจัยตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
4.1.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัส

ตามท่ีไดก้าํหนดรหสัไวล่้วงหนา้แลว้ 
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4.1.3 การประมวลผลขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึกและประมวลผล 
โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสถิติ และวิเคราะห์ขอ้มูล  

 
4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย    
  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการประเมินคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ดงัน้ี 
  1)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) คือ เป็นการหาสัดส่วนของขอ้มูลโดยเปรียบเทียบกบั
จาํนวนร้อย โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

                 สูตร pc = 100
n
x
  

   เม่ือ  pc แทน   ค่าร้อยละ 
     x แทน   จาํนวนของขอ้มูลท่ีตอ้งการหาค่า 
     n แทน   จาํนวนของขอ้มูลทั้งหมด 
 2) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดหารดว้ยจาํนวนขอ้มูลในชุดนั้นๆ 
โดยมีวิธีการคิด 2 วิธีดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2534, หนา้ 39-42) 
   2.1) ขอ้มูลไม่มีการแจกแจงความถ่ี 

   สูตร  X = 
n

x    

   เม่ือ  X แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
      x  แทน   ขอ้มูลแต่ละจาํนวน  
      x  แทน   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
      n  แทน   จาํนวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
   2.2) ขอ้มูลมีการแจกแจงความถ่ี 

   สูตร  X = 
n

fx  

   เม่ือ  f  แทน   ความถ่ีของขอ้มูลแต่ละตวั 
      x  แทน   ค่าก่ึงกลางของขอ้มูลในแต่ละชั้น 
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2.3)  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สูตร 

 
เม่ือ        S   คือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

                                              X   คือค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือจุดก่ึงกลางชั้นแต่ละตวั 
                                              X   คือค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                              n   คือจาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
        2.  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เป็นสถิติใชท้ดสอบสมมุติฐาน 
  เป็นวิธีเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด โดยใชส้ถิติ t-test  ดงัน้ี 
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W
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  ; df = N-k 

  เม่ือ  ji XX ,   เป็นค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี i กบั j ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 
   MSW  เป็น ค่า MSW จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
   ni, nj  เป็นขนาดของตวัอยา่งในกลุ่มท่ี i, j 
      การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)   
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เม่ือ  Xij คือ ค่าของขอ้มูลตวัท่ี i ในกลุ่มท่ี j 
  T.j คือ ผลรวมค่าของขอ้มูลในกลุ่มท่ี j 
  T  คือ ผลรวมค่าของขอ้มูลทั้งหมด 
  jX  คือ ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มท่ี j 
  X  คือ ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมด 
  nj คือ จาํนวนขอ้มูลกลุ่มท่ี j  และ N = n1+n2+…+nk 
 กรณีท่ีแต่ละกลุ่มมีขนาดเท่ากนั สามารถใชผ้ลต่างของค่าเฉล่ียคู่ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ นาํไป
เปรียบเทียบกบัค่าท่ีคาํนวณไดจ้ากสูตร 
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 )2()( , nMStLSD WkN    
 เม่ือ  kNt ,  เป็นค่า t ท่ีเปิดจากตาราง ท่ี df = N-k (2-tailed) 
  MSW  เป็น ค่า MSW จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
             หากผลต่างของค่าเฉล่ียมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัค่า LSD แสดงวา่ค่าเฉล่ียคู่นั้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  
 



 
บทที ่ 4 

 
ผลการวจัิย 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด 

Toyota Prius 
ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี  

             ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที ่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 271 67.8 
  หญิง 129 32.3 

 รวม 400 100.0 
อาย ุ ไม่เกิน 19ปี 41 10.3 
 20 - 29 ปี 118 29.4 
 30 - 39 ปี 200 50.0 
 40 - 49 ปี 41 10.3 

 รวม 400 100.0 
สถานภาพสมรส โสด 159 39.8 
 สมรส 203 50.8 
 หยา่ร้าง / ไม่เปิดเผย 38 9.5 
ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 33 8.3 
 มธัยมศึกษา 57 14.3 
 ปริญญาตรี 184 46.0 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 126 31.5 

 รวม 400 100.0 
อาชีพ เจา้ของกิจการส่วนตวั 130 32.5 
 พนกังานเอกชนระดบัปฎิบติัการ 230 57.5 
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 พนกังานเอกชนระดบับริหาร 31 7.8 
 อาชีพอิสระ เช่น หมอ ทนายความ อ่ืนๆ 9 2.2 

 รวม 400 100.0 
รายไดค้รอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท 30 7.5 
 30,0001 - 60,000 บาท 111 27.8 
 60,001 - 80,000 บาท 89 22.2 
 80,001 - 100,000 บาท 26 6.5 
 100,0001 - 120,000 บาท 86 21.5 
 สูงกวา่ 120,000 บาท 58 14.5 

 รวม 400 100.0 
ท่ีพกัอาศยั บา้นเช่า 92 23.0 
 อาศยัอยูก่บัผูป้กครอง ญาติพี่นอ้ง  คน

รู้จกั 
64 16.0 

 เป็นเจา้ของเอง 244 61.0 
 รวม 400 100.0 

ปัจจุบนัท่านมีรถยนตส่์วนตวัใชใ้น
ครอบครัวหรือไม่ 

ไม่มี 
11 2.8 

 มี จาํนวน 1 คนั 97 24.2 
 มี จาํนวน 2 คนั 152 38.0 
 มี จาํนวนมากกวา่ 2 คนั 140 35.0 

 รวม 400 100.0 
โดยปกติแลว้ ท่านเดินทางโดยใช้
รถยนตส่์วนตวัหรือรถสาธารณะ 
เป็นระยะทางประมาณก่ีกิโลเมตรต่อ
วนั 

ไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

2 .5 

 10 - 50 กิโลเมตร 143 35.8 
 51 - 100 กิโลเมตร 217 54.2 
 มากกวา่ 100 กิโลเมตร 38 9.5 

 รวม 400 100.0 
ท่านมีแผนการจะซ้ือรถยนตใ์นช่วง 
5 ปีถดัไปหรือไม่ 

มี 
400 100.0 
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 รวม 400 100.0 
 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ดงัน้ี 
 
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 

และรองลงมาเพศหญิง จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 ตามลาํดบั 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30 - 39 ปี  จาํนวน  100 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.0  รองลงมาอายรุะหว่าง 20 - 29 ปี  จาํนวน 118  คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และอายรุะหว่าง 
ไม่เกิน 19ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  และอายรุะหวา่ง 40 - 49 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.3 ตามลาํดบั 

สถานภาพสมรส พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมรส จาํนวน  203  คน คิดเป็นร้อยละ 
50.8 รองลงมาสถานภาพโสด จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และหยา่ร้าง / ไม่เปิดเผยจาํนวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญา
ตรี จาํนวน  184  คน คิดเป็นร้อยละ 46.0   รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.5 มธัยมศึกษา จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3  และประถมศึกษา จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.3  ตามลาํดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชนระดบัปฎิบติัการ จาํนวน  
230  คน คิดเป็นร้อยละ 57.5    รองลงมา อาชีพเจา้ของกิจการส่วนตวั  จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.5   อาชีพพนกังานเอกชนระดบับริหาร  จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  และอาชีพอาชีพอิสระ 
เช่น หมอ ทนายความ อ่ืนๆ  จาํนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  ลาํดบั 

รายไดค้รอบครัวต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 30,0001 - 
60,000 บาท จาํนวน  111  คน คิดเป็นร้อยละ 27.8    รองลงมา รายได ้60,001 - 80,000 บาท จาํนวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2  ตาม รายได ้100,0001 - 120,000 บาท จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
รายได้สูงกว่า 120,000 บาท จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  และรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท 
จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  และรายได ้80,001 - 100,000 บาท จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.5 ลาํดบั 

ท่ีพกัอาศยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีพกัอาศยัเป็นเจา้ของเอง  จาํนวน  244   คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.0   รองลงมา ท่ีพกัอาศยับา้นเช่า  จาํนวน 92  คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  และท่ีพกั
อาศยัอาศยัอยูก่บัผูป้กครอง ญาติพี่นอ้ง  คนรู้จกั จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ลาํดบั 

ปัจจุบนัมีรถยนต์ส่วนตวัใชใ้นครอบครัว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมีรถยนต์
ส่วนตวัใชใ้นครอบครัวมี จาํนวน 2 คนั  จาํนวน 152    คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  รองลงมา มีรถยนต์
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ส่วนตวัใช้ในครอบครัว มี จาํนวนมากกว่า 2 คนั   จาํนวน 140  คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  มีรถยนต์
ส่วนตวัใชใ้นครอบครัวมี จาํนวน 1 คนั   จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2  และ ไม่มีรถยนตส่์วนตวั
ใชใ้นครอบครัว  จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ลาํดบั 

สําหรับการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ เป็นระยะทางประมาณก่ี
กิโลเมตรต่อวนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือรถสาธารณะ 
เป็นระยะทางประมาณ 51 - 100 กิโลเมตร  จาํนวน  217   คน คิดเป็นร้อยละ 54.2  รองลงมาเดินทาง
โดยใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือรถสาธารณะ เป็นระยะทางประมาณ 10 - 50 กิโลเมตร  จาํนวน 143  คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.8  เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือรถสาธารณะ เป็นระยะทางประมาณมากกว่า 
100 กิโลเมตร  จํานวน 38  คน  คิดเป็นร้อยละ 9.5  และเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถ
สาธารณะ เป็นระยะทางประมาณไม่เกิน 10 กิโลเมตร  จาํนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ลาํดบั 

มีแผนการจะซ้ือรถยนตใ์นช่วง 5 ปีถดัไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแผนการจะ
ซ้ือรถยนตใ์นช่วง 5 ปีถดัไป  จาํนวน 400  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางท่ี 2 จาํนวนร้อยละ ของทศันคติและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด  
 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
จาํนว
น 

ร้อย
ละ 

จาํนว
น 

ร้อย
ละ 

จาํนว
น 

ร้อย
ละ 

ขอ้1 วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างรถยนตไ์ฮบริดคือ
การประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษไอเสียตํ่า 

224 56.0 176 44.0 
- - 

ขอ้2 ระบบไฮบริดทาํข้ึนสาํหรับรถยนตข์นาดเลก็ 154 38.5 246 61.5 - - 
ขอ้ 3 รถยนตไ์ฮบริดคือรถยนตอี์โคคาร์ ขนาด
เคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,300 CC. 

171 42.8 229 57.3 
- - 

ขอ้4 ในทศันคติของท่าน  เทคโนโลยรีะบบรถยนต์
ไฮบริดอยูใ่นขั้นทดลองท่ีตอ้งลองถูกลองผดิอยู ่

207 51.8 193 48.3 
- - 

ขอ้5 ในไทยยงัไม่มีการขายเป็นเชิงพาณิชย ์ 154 38.5 246 61.5 - - 
ขอ้6 ในไทยมีการขายขายเชิงพาณิชยเ์ตม็ตวั แต่อยูใ่น
วงจาํกดั 

286 71.5 114 28.5 
- - 

ขอ้7 รถยนตไ์ฮบริดไม่มีการผลิตในไทย 155 38.8 224 56.0 21 5.3 
ขอ้8 รถยนตไ์ฮบริดท่ีจาํหน่ายในไทยมีคุณภาพดอ้ย
กวา่รถยนตไ์ฮบริดนาํเขา้จากต่างประเทศ 

110 27.5 120 30.0 170 42.5 

ขอ้9 รถยนตไ์ฮบริดเป็นรถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังาน
ไฟฟ้าแต่เพียงอยา่งเดียว 

99 24.8 169 42.3 132 33.0 
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ขอ้10 รถยนตไ์ฮบริดใชน้ํ้ ามนัปกติหรือพลงังานไฟฟ้า
ในการขบัเคล่ือน (อยา่งใดอยา่งหน่ีง) 

117 29.3 176 44.0 107 26.8 

ขอ้11 รถยนตไ์ฮบริดใชก้ารผสมผสานของระบบ
เช้ือเพลิง 2 ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าและนํ้ามนัปกติ ในการ
ขบัเคล่ือน 

262 65.5 48 12.0 90 22.5 

   
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบมีคิดเห็นเก่ียวกับทศันคติและ
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริดแตกต่างกนัในบางประเดน็ดงัน้ี   
  

ขอ้1  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 244  คน(คิดเป็นร้อยละ 56.0 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างรถยนตไ์ฮบริดคือการประหยดันํ้ ามนัและ
ปล่อยมลพิษไอเสียตํ่า 

ขอ้2  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 154  คน(คิดเป็นร้อยละ 38.5 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ ระบบไฮบริดทาํข้ึนสาํหรับรถยนตข์นาดเลก็ 

ขอ้ 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 171  คน(คิดเป็นร้อยละ 42.8 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ  รถยนตไ์ฮบริดคือรถยนตอี์โคคาร์ ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,300 CC. 

ขอ้4  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 207  คน(คิดเป็นร้อยละ 51.8 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ ในทศันคติของท่าน  เทคโนโลยีระบบรถยนตไ์ฮบริดอยูใ่นขั้นทดลองท่ี
ตอ้งลองถูกลองผดิอยู ่

ขอ้5  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 154  คน(คิดเป็นร้อยละ 38.5 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ ในไทยยงัไม่มีการขายเป็นเชิงพาณิชย ์

ขอ้6  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 286  คน(คิดเป็นร้อยละ 71.5 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ ในไทยมีการขายขายเชิงพาณิชยเ์ตม็ตวั แต่อยูใ่นวงจาํกดั 

ขอ้7  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 155  คน(คิดเป็นร้อยละ 38.8 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ รถยนตไ์ฮบริดไม่มีการผลิตในไทย 

ขอ้8  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 110  คน(คิดเป็นร้อยละ 27.5 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือรถยนตไ์ฮบริดท่ีจาํหน่ายในไทยมีคุณภาพดอ้ยกวา่รถยนตไ์ฮบริดนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ 

ขอ้9  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 99  คน(คิดเป็นร้อยละ 24.8 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ รถยนตไ์ฮบริดเป็นรถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าแต่เพียงอยา่งเดียว 

ขอ้10  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 117  คน(คิดเป็นร้อยละ 29.3 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ รถยนตไ์ฮบริดใชน้ํ้ ามนัปกติหรือพลงังานไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน  
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ข้อ11 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 262 คน(คิดเป็นร้อยละ 65.5 ) มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด คือ  รถยนตไ์ฮบริดใชก้ารผสมผสานของระบบเช้ือเพลิง 2 ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า
และนํ้ามนัปกติ ในการขบัเคล่ือน 
 
 

ตาราง 3   จาํนวนและร้อยละ  รถยนตย์ีห่อ้ใดท่ีมีการผลกัดนัส่งเสริมการตลาดรถยนตไ์ฮบริด 
     อยา่งมากท่ีสุด 
 

ยีห่อ้รถยนต ์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
โตโยตา้ 163 40.8 
ฮอนดา้ 110 27.5 
บีเอม็ดบัเบิลย ู 20 5.0 
เบนซ์ 27 6.8 
อีซุซุ 29 7.3 
นิสสนั 21 5.2 
เชฟโรเลต็ 30 7.5 

รวม 400 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการผลกัดนัส่งเสริมการตลาดรถยนต์

ไฮบริด รถยนต์ยี่ห้อ โตโยตา้ จาํนวน 163    คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  รองลงมา รถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้  
จาํนวน 110  คน คิดเป็นร้อยละ 27.5   รถยนตย์ีห่้อเชฟโรเลต็  จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  และ 
รถยนตย์ีห่อ้อีซุซุ   จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  รถยนตย์ีห่อ้อีซุซุ   จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.3  รถยนตย์ี่ห้อเบนซ์  จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  รถยนตย์ี่ห้อนิสสัน จาํนวน 21คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.2  รถยนตย์ีห่อ้บีเอม็ดบัเบิลย ูจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  ลาํดบั 
 
ตารางท่ี 4   จาํนวนและร้อยละ  งบประมาณในการซ้ือรถใหม่คนัต่อไปในวงเงิน 1 ถึง 2  ลา้นบาท   
 

งบประมาณในการซ้ือรถใหม่คนัต่อไปในวงเงิน 1 ถึง 2 ลา้นบาท   จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ขอเป็นรถใชน้ํ้ามนัและใชแ้ก๊ซธรรมชาติ (NGV หรือ LPG)   34 8.4 
ขอเป็นรถท่ีใชน้ํ้ ามนัซ่ึงมีส่วนผสมของแก๊ซโซฮอลลห์รือนํ้ามนัดีเซล 51 12.8 
ขอเป็นรถยนตไ์ฮบริด  315 78.8 
รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่งบประมาณในการซ้ือรถใหม่คนัต่อไป
ในวงเงิน 1 ถึง 2  ลา้นบาท ขอเป็นรถยนตไ์ฮบริด   จาํนวน 315    คน คิดเป็นร้อยละ 78.8  รองลงมา 
ขอเป็นรถท่ีใชน้ํ้ ามนัซ่ึงมีส่วนผสมของแก๊ซโซฮอลลห์รือนํ้ ามนัดีเซล จาํนวน 51  คน คิดเป็นร้อยละ 
12.8   และขอเป็นรถใชน้ํ้ ามนัและใชแ้ก๊ซธรรมชาติ (NGV หรือ LPG)   จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.4 ลาํดบั 

 
ตารางท่ี 5 จาํนวนและร้อยละ รถยนตไ์ฮบริด รถยนตย์ีห่อ้และรุ่น จะตดัสินใจซ้ือ 
 

ยีห่อ้และรุ่น จาํนวน ร้อยละ 
Toyota Prius 46 11.5 
Toyota Camry 108 27.0 
Honda Accord 67 16.8 
Honda Civic 94 23.5 

 รวม 315 78.8 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก Toyota Camry จาํนวน 108 คน คิด

เป็นจาํนวนร้อยละ  27.0 รองลงมา  Honda Civic จาํนวน  94 คิดเป็นร้อยละ  16.8  Honda Accord 
จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ Toyota Prius จาํนวน 46 คิดเป็นร้อยละ 11.5 
 

ตารางท่ี 6  ค่าถ่วงนํ้าหนกัเหตุผลหลกัท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด 
ปัจจยั #ท่ีใหอ้นัดบั1 #ท่ีใหอ้นัดบั2 #ท่ีใหอ้นัดบั3 ค่าถ่วงนํ้าหนกั 

ก.  เช่ือมัน่ประหยดันํ้ามนั 19 5 20 87 
ข. การออกแบบสวยงาม 25 7 42 131 
ค. ปล่อยไอเสีย มลพิษตํ่า 10 22 90 164 
ง. ความเป็นรถรุ่นใหม่ 18 80 22 236 
จ. ขนาดของตวัถงัรถท่ีเหมาะสม 60 39 70 268 
ฉ. อุปกรณ์มาตรฐานครบครันทนัสมยั 23 86 46 287 
ช. อะไหล่หาง่าย 90 40 15 275 
ซ. มีเครือข่ายการบริการครอบคลุม
หลายพื้นท่ี 

25 24 12 
135 

ญ. บริการหลงัการขายดี 45 13 18 197 
 



34 
 

จากตาราง 6   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ความสําคญัของเหตุผลหลักท่ีสําคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด ปัจจยัสาํคญัในเร่ืองอุปกรณ์มาตรฐานครบครันทนัสมยั  มีค่าถ่วงนํ้าหนกัก
สูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อะไหล่หาง่าย  ขนาดของตวัถงัรถท่ีเหมาะสม  ความเป็นรถรุ่นใหม่   บริการ
หลงัการขายดี ปล่อยไอเสีย มลพิษตํ่า  มีเครือข่ายการบริการครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี  การออกแบบ
สวยงาม และเช่ือมัน่ประหยดันํ้ามนั 
ส่วนที ่2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius 
 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 5.01 – 6.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 6.81 – 7.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 7.61 – 8.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 8.41 – 9.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 9.21 – 10.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 
สมุติฐาน 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด 
Toyota Prius แตกต่างกนั  
ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไฮบริด Toyota Prius โดยรวม 
 
 

  X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส 6.31 .583 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 4 
ดา้นราคา พรีอุส 6.70 .767 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 6.33 .490 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 3 
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 6.38 .664 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 6.43 .442 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
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จากตาราง 7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius โดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ( X  = 6.43)   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคา พรีอุส ( X  = 6.70)  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส  ( X  = 6.38) 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส ( X  = 6.33) ดา้นผลิตภณัฑ์พรีอุส ( X  = 6.31)  อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 
 
 

ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามรายดา้น 
 

ปัจจยั X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส 
1.1ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ 

6.04 1.616 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 10 

1.2ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบัการใชง้าน 6.11 1.386 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 9 
1.3รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะกบัการใชง้าน 6.42 1.663 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 5 
1.4ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ใหค้วามรู้สึกวา่เลก็ 6.49 1.611 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
1.5เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า 6.43 1.543 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 4 
1.6รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม 6.36 1.483 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 6 
1.7รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม 6.25 1.814 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 7 
1.8อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน 6.17 1.837 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 8 
1.9เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี 6.45 1.606 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 3 
1.10ง่ายต่อการบาํรุงรักษา 6.48 1.275 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 6.31 .583 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

ดา้นราคา พรีอุส 
2.1ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง ไม่คุม้ค่า 

7.11 1.299 
เห็นดว้ยนอ้ย 1 

2.2ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก 6.45 1.564 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 3 
2.3ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดแพง 6.55 1.425 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 6.70 .767 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
3.1มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ 

6.83 1.665 
เห็นดว้ยนอ้ย 1 

3.2พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี 6.28 1.635 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 6 

3.3มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี 6.60 1.438 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 3 
3.4มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี 6.38 1.485 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 5 
3.5ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ 5.70 1.554 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 

3.6 อะไหล่หาง่าย 6.03 1.189 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 7 
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3.7ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง 6.51 1.479 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 4 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 6.33 .490 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
4.1ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก 

6.94 1.614 
เห็นดว้ยนอ้ย 1 

4.2ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย 6.35 1.524 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 5 

4.3ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ีนาํเสนอ 6.56 1.436 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 3 
4.4การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้ารตดัสินใจง่ายข้ึน 6.38 1.523 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 4 

4.5การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในหา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย 5.68 1.519 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 6.38 .664 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามรายดา้นดงัน้ี 

 
ด้านผลิตภัณฑ์พรีอุส พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นผลิตภณัฑ์พรีอุส  อยู่ในระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ( X  = 6.31)   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,800 CC. ให้ความรู้สึกว่าเล็ก ( X  = 6.49) ง่ายต่อการ
บาํรุงรักษา ( X  = 6.48) เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี ( X  = 6.45) เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนั
และปล่อยมลพิษตํ่า ( X  = 6.43)  รูปทรงแบบท้ายตัด (Hatchback) ไม่เหมาะกับการใช้งาน ( X  = 
6.42) รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม ( X  = 6.36)  รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม ( X  = 6.25)  อุปกรณ์ Option 
มาตรฐานประจาํรถครบครัน ( X  = 6.17)  ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบัการใชง้าน ( X  = 
6.11)  และความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ( X  = 6.04)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 

ดา้นราคา พรีอุส พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฮบริด Toyota Prius  ดา้นราคา พรีอุส อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 6.70)   เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง ไม่คุม้ค่า ( X  = 7.11)  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
น้อย ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่แพง  ( X  = 6.55) ราคาขายต่อในตลาดมี
แนวโนม้ลดลงมาก  ( X  = 6.45) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   

 
ด้านช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยน้อย
ท่ีสุด  ( X  = 6.33)    เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ 
( X  = 6.83)  อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย ส่วนค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ( X  = 6.51) มีศูนยบ์ริการ
ครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี  ( X  = 6.38) พนักงานขายโดยทั่วไปมีบุคลิกภาพท่ีดี ( X  = 6.28)  
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อะไหล่หาง่าย ( X  = 6.03)  ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ ( X  = 5.70)  อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   
 

ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 
6.38)     เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก ( X  = 6.94 ) 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย ส่วนไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ีนาํเสนอ ( X  = 6.56) การมีรถ
ทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยให้การตดัสินใจง่ายข้ึน  ( X  = 6.38) ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย 
( X  = 6.35)   การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในห้างสรรพสินคา้มีน้อย ( X  = 5.68)  อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด   

 
ตารางท่ี  9 จาํนวนและร้อยละเหตุผลสาํคญัท่ีสุดท่ีไม่เลือกรถยนตไ์ฮบริด 
 

 เหตุผล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

 ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองยนตไ์ฮบริดวา่เป็น
อยา่งไร 

18 4.5 

  กงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาท่ีอาจจะ
สูงกวา่เคร่ืองยนตป์กติ 

17 4.3 

  กงัวลเก่ียวกบัอายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี
สาํหรับเคร่ืองยนตไ์ฮบริด 

1 .3 

  กงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชง้านของ
แบตเตอร่ีสาํหรับรถยนตไ์ฮบริด 

10 2.5 

  ไม่มัน่ใจในเทคโนโลยเีน่ืองจากเป็นส่ิงใหม่ 4 1.0 

  กงัวลเร่ืองความทนทานในการใชง้าน 2 .5 

  ไม่ไดรั้บส่วนลดท่ีดี 2 .5 
  ราคาขายต่อในอนาคตไม่ดี 2 .5 
  เป็นกงัวลเก่ียวกบัการบริการหลงัการขาย หรือ

ความพร้อมของอะไหล่ 
3 .8 

  ไม่สามารถเติมเช้ือเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล E85 15 3.8 

  ราคารถใหม่แพง ไม่คุม้ค่า 11 2.8 
  Total 85 21.3 
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จากตาราง 9  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบมีคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุผลสําคญั
ท่ีสุดท่ีไม่เลือกรถยนตไ์ฮบริดแตกต่างกนัในบางประเดน็ดงัน้ี   

ขอ้1  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 18  คน(คิดเป็นร้อยละ 4.3 ) ไม่มีความรู้เก่ียวกับ
เคร่ืองยนตไ์ฮบริดวา่เป็นอยา่งไร 

ขอ้2  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 17  คน(คิดเป็นร้อยละ 4.0 ) กงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายใน
การบาํรุงรักษาท่ีอาจจะสูงกวา่เคร่ืองยนตป์กติทัว่ไป 

ขอ้3  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 10  คน(คิดเป็นร้อยละ 2.5 ) กังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในการใชง้านของแบตเตอร่ีสาํหรับรถยนต ์

ขอ้4  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 4  คน(คิดเป็นร้อยละ 1.0 ) ไม่มัน่ใจในเทคโนโลยี
เน่ืองจากเป็นส่ิงใหม่ 

ขอ้5  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 2  คน(คิดเป็นร้อยละ 0.5 ) กงัวลเร่ืองความทนทานใน
การใชง้าน 

ขอ้6  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 2 คน(คิดเป็นร้อยละ 0.5 ) ไม่ไดรั้บส่วนลดท่ีดี 
ขอ้7  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 2  คน(คิดเป็นร้อยละ 0.5 ) ราคาขายต่อในอนาคตไม่ดี 
ขอ้8  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 3  คน(คิดเป็นร้อยละ 0.8 ) เป็นกงัวลเก่ียวกบัการ

บริการหลงัการขาย หรือความพร้อมของอะไหล่ 
ขอ้9  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 15  คน(คิดเป็นร้อยละ 3.8 ) ไม่สามารถเติมเช้ือเพลิง

ชนิดแก๊สโซฮอล E85 
ขอ้10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 11  คน(คิดเป็นร้อยละ 2.8 ) ราคารถใหม่แพง ไม่

คุม้ค่า 
 

สมุติฐาน 2  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด โตโยตา้พรีอุสแตกต่างกนั 

 
ตาราง 10   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามเพศ 
 
 

ปัจจยั 
ชาย หญิง 

t sig 
X  S.D. X  S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส 
1.1ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ 

6.11 1.643 5.90 1.561 1.135 .257 

1.2ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบัการใชง้าน 6.14 1.333 6.05 1.489 .583 .561 
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1.3รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะกบัการใชง้าน 6.46 1.715 6.33 1.560 .651 .516 
1.4ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ใหค้วามรู้สึกวา่เลก็ 6.42 1.630 6.63 1.570 -1.124 .262 
1.5เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า 6.39 1.541 6.50 1.551 -.585 .559 
1.6รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม 6.41 1.478 6.25 1.492 .940 .348 
1.7รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม 6.38 1.780 6.01 1.864 1.709 .088 
1.8อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน 6.04 1.860 6.42 1.773 -1.769 .078 
1.9เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี 6.39 1.565 6.58 1.684 -1.030 .304 
1.10ง่ายต่อการบาํรุงรักษา 6.46 1.326 6.51 1.173 -.298 .766 

รวม 6.32 .569 6.31 .613 .038 .970 
ดา้นราคา พรีอุส 
2.1ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง ไม่คุม้ค่า 

7.18 1.273 6.97 1.342 1.361 .174 

2.2ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก 6.44 1.541 6.45 1.615 -.019 .984 
2.3ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่แพง 6.50 1.421 6.65 1.435 -.896 .371 

รวม 6.70 .759 6.69 .787 .198 .843 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
3.1มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ 

6.91 1.685 6.66 1.619 1.266 .206 

3.2พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี 6.27 1.604 6.32 1.702 -.256 .798 
3.3มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี 6.61 1.474 6.60 1.373 .056 .956 
3.4มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี 6.35 1.421 6.43 1.608 -.429 .668 
3.5ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ 5.69 1.563 5.71 1.542 -.089 .929 
3.6อะไหล่หาง่าย 6.05 1.194 5.99 1.186 .438 .662 
3.7ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง 6.55 1.444 6.45 1.549 .550 .582 

รวม 6.34 .467 6.30 .533 .677 .499 
       

ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
4.1ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก 

7.04 1.562 6.74 1.701 1.567 .118 

4.2ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย 6.35 1.467 6.36 1.638 -.032 .974 
4.3ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ีนาํเสนอ 6.55 1.451 6.57 1.415 -.116 .908 
4.4การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้ารตดัสินใจง่ายข้ึน 6.31 1.435 6.52 1.679 -1.200 .231 
4.5การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในหา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย 5.68 1.490 5.68 1.582 -.016 .988 

รวม 6.38 .638 6.37 .716 -.015 .988 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius แตกต่างกนั  จาํแนกตามเพศ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส   
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นผลิตภณัฑ์พรีอุส  ในหัวขอ้ ความภูมิฐานตํ่ากว่า
รถยนต์ไฮบริดรุ่นอ่ืนๆ  ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเล็ก ไม่เหมาะกบัการใชง้าน  รูปทรงแบบทา้ยตดั 
(Hatchback) ไม่เหมาะกับการใช้งาน   ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,800 CC. ให้ความรู้สึกว่าเล็ก   เช่ือว่า
ประหยดันํ้ ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า  รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม  รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม  อุปกรณ์ 
Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน  เช่ือว่าความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี  ง่ายต่อการ
บาํรุงรักษา ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นราคา พรีอุส   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius  ดา้นราคา พรีอุส  ในหัวขอ้ ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 
1,300,000 บาทแพง ไม่คุม้ค่า  ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษา
ระบบไฮบริดไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส ในหวัขอ้ มีโชวรู์มค่อน
ขา้งน้อย อยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ พนักงานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี มีโชวรู์มครอบคลุม
มากมายหลายพื้นท่ี มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความ
เช่ียวชาญ อะไหล่หาง่าย ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

 
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส ในหัวขอ้ ความถ่ีในการ
เห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก  ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย ไม่สามารถจดจาํประเด็นใน
ส่ือโฆษณาท่ีนําเสนอ  การมีรถทดสอบขบัท่ีโชว์รูมจะช่วยให้การตดัสินใจง่ายข้ึน  การออกบูธ
จาํหน่ายรถพรีอุสในหา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย   ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตาราง 11   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามอาย ุ
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ปัจจยั 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

1.1ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 4.36 3 1.456 .555 .645 
  ภายในกลุ่ม 816.09 311 2.624     
  รวม 820.46 314       
1.2ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบัการใช้
งาน ระหวา่งกลุ่ม 

6.42 3 2.142 1.116 .343 

  ภายในกลุ่ม 596.68 311 1.919     
  รวม 603.11 314       
1.3รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะกบั
การใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

.80 3 .269 .096 .962 

  ภายในกลุ่ม 867.71 311 2.790     
  รวม 868.51 314       
1.4ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ใหค้วามรู้สึกวา่เลก็ ระหวา่งกลุ่ม 6.79 3 2.263 .871 .456 
  ภายในกลุ่ม 807.92 311 2.598     
  รวม 814.71 314       
1.5เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า ระหวา่งกลุ่ม 11.54 3 3.848 1.627 .183 
  ภายในกลุ่ม 735.59 311 2.365     
  รวม 747.14 314       
1.6รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 5.06 3 1.689 .767 .513 
  ภายในกลุ่ม 685.11 311 2.203     
  รวม 690.17 314       
1.7รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 7.28 3 2.428 .736 .531 
  ภายในกลุ่ม 1026.40 311 3.300     
  รวม 1033.68 314       
1.8อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน ระหวา่งกลุ่ม 9.46 3 3.154 .934 .425 
  ภายในกลุ่ม 1050.62 311 3.378     
  รวม 1060.08 314       
1.9เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี ระหวา่งกลุ่ม 3.160 3 1.053 .406 .749 
  ภายในกลุ่ม 806.92 311 2.595     
  รวม 810.083 314       
1.10ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ระหวา่งกลุ่ม 4.555 3 1.518 .933 .425 
  ภายในกลุ่ม 506.060 311 1.627     
  รวม 510.616 314       
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส ระหวา่งกลุ่ม .733 3 .244 .714 .544 
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  ภายในกลุ่ม 106.325 311 .342     
  รวม 107.058 314       
2.1ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง ไม่
คุม้ค่า ระหวา่งกลุ่ม 

1.500 3 .500 .294 .829 

  ภายในกลุ่ม 529.624 312 1.698     
  รวม 531.123 315       
2.2ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ระหวา่งกลุ่ม 5.322 3 1.774 .724 .538 
  ภายในกลุ่ม 764.764 312 2.451     
  รวม 770.085 315       
2.3ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่
แพง ระหวา่งกลุ่ม 

14.567 3 4.856 2.422 .066 

  ภายในกลุ่ม 625.518 312 2.005     
  รวม 640.085 315       
ดา้นราคา พรีอุส ระหวา่งกลุ่ม 1.066 3 .355 .601 .615 
  ภายในกลุ่ม 184.614 312 .592     
  รวม 185.680 315       
3.1มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วน
ใหญ่ ระหวา่งกลุ่ม 

14.652 3 4.884 1.776 .152 

  ภายในกลุ่ม 858.121 312 2.750     
  รวม 872.772 315       
3.2พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 8.349 3 2.783 1.041 .375 
  ภายในกลุ่ม 834.018 312 2.673     
  รวม 842.367 315       
3.3มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 37.286 3 12.429 6.313 .000* 
  ภายในกลุ่ม 614.268 312 1.969     
  รวม 651.554 315       
3.4มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 2.757 3 .919 .415 .743 
  ภายในกลุ่ม 691.673 312 2.217     
  รวม 694.430 315       
3.5ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม 15.114 3 5.038 2.109 .099 
  ภายในกลุ่ม 745.326 312 2.389     
  รวม 760.440 315       
3.6อะไหล่หาง่าย ระหวา่งกลุ่ม 4.863 3 1.621 1.147 .330 
  ภายในกลุ่ม 440.820 312 1.413     
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  รวม 445.684 315       
3.7ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหวา่งกลุ่ม 4.156 3 1.385 .631 .595 
  ภายในกลุ่ม 684.793 312 2.195     
  รวม 688.949 315       
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส ระหวา่งกลุ่ม 1.266 3 .422 1.768 .153 
  ภายในกลุ่ม 74.511 312 .239     
  รวม 75.777 315       
4.1ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก ระหวา่งกลุ่ม 6.613 3 2.204 .845 .470 
  ภายในกลุ่ม 814.121 312 2.609     
  รวม 820.734 315       
4.2ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 9.548 3 3.183 1.374 .251 
  ภายในกลุ่ม 722.462 312 2.316     
  รวม 732.009 315       
4.3ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ี
นาํเสนอ ระหวา่งกลุ่ม 

35.341 3 11.780 5.980 .001 

  ภายในกลุ่ม 614.634 312 1.970     
  รวม 649.975 315       
4.4การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้าร
ตดัสินใจง่ายข้ึน ระหวา่งกลุ่ม 

6.118 3 2.039 .878 .453 

  ภายในกลุ่ม 724.312 312 2.322     
  รวม 730.430 315       
4.5การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในหา้งสรรพสินคา้
มีนอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 

10.487 3 3.496 1.523 .209 

  ภายในกลุ่ม 716.231 312 2.296     
  รวม 726.718 315       
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส ระหวา่งกลุ่ม 1.829 3 .610 1.386 .247 
  ภายในกลุ่ม 137.257 312 .440     
  รวม 139.086 315       

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius แตกต่างกนั  จาํแนกตามอาย ุสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส   
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นผลิตภณัฑ์พรีอุส  ในหัวขอ้ ความภูมิฐานตํ่ากว่า
รถยนต์ไฮบริดรุ่นอ่ืนๆ  ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเล็ก ไม่เหมาะกบัการใชง้าน  รูปทรงแบบทา้ยตดั 
(Hatchback) ไม่เหมาะกับการใช้งาน   ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,800 CC. ให้ความรู้สึกว่าเล็ก   เช่ือว่า
ประหยดันํ้ ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า  รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม  รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม  อุปกรณ์ 
Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน  เช่ือว่าความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี  ง่ายต่อการ
บาํรุงรักษา ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นราคา พรีอุส   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius  ดา้นราคา พรีอุส  ในหัวขอ้ ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 
1,300,000 บาทแพง ไม่คุม้ค่า  ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษา
ระบบไฮบริดไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรี ในหัวขอ้ มีโชวรู์มครอบ
คลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี  แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนมีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย 
อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมาย
หลายพื้นท่ี ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ อะไหล่หาง่าย ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง 
ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส ในหัวขอ้ ความถ่ีในการ
เห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก  ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย ไม่สามารถจดจาํประเด็นใน
ส่ือโฆษณาท่ีนําเสนอ  การมีรถทดสอบขบัท่ีโชว์รูมจะช่วยให้การตดัสินใจง่ายข้ึน  การออกบูธ
จาํหน่ายรถพรีอุสในหา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย   ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตาราง 12   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามสถานภาพ 
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ปัจจยั 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

1.1ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่น
อ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 

6.579 2 3.289 1.261 .285 

  ภายในกลุ่ม 813.885 312 2.609     
  รวม 820.463 314       
1.2ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะ
กบัการใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

1.170 2 .585 .303 .739 

  ภายในกลุ่ม 601.941 312 1.929     
  รวม 603.111 314       
1.3รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่
เหมาะกบัการใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

8.842 2 4.421 1.604 .203 

  ภายในกลุ่ม 859.679 312 2.755     
  รวม 868.521 314       
1.4ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ให้
ความรู้สึกวา่เลก็ ระหวา่งกลุ่ม 

6.211 2 3.105 1.198 .303 

  ภายในกลุ่ม 808.500 312 2.591     
  

รวม 
814.711 314     

 
  

1.5เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษ
ตํ่า ระหวา่งกลุ่ม 

1.696 2 .848 .355 .702 

  ภายในกลุ่ม 745.447 312 2.389     
  รวม 747.143 314       
1.6รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 4.844 2 2.422 1.103 .333 
  ภายในกลุ่ม 685.334 312 2.197     
  รวม 690.178 314       
1.7รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 27.026 2 13.513 4.188 .016* 
  ภายในกลุ่ม 1006.657 312 3.226     
  รวม 1033.683 314       
1.8อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถ
ครบครัน ระหวา่งกลุ่ม 

2.575 2 1.287 .380 .684 

  ภายในกลุ่ม 1057.508 312 3.389     
  รวม 1060.083 314       
1.9เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริด
โดยรวมดี ระหวา่งกลุ่ม 

1.648 2 .824 .318 .728 
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  ภายในกลุ่ม 808.434 312 2.591     
  รวม 810.083 314       
1.10ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ระหวา่งกลุ่ม 6.025 2 3.013 1.863 .157 
  ภายในกลุ่ม 504.591 312 1.617     
  รวม 510.616 314       
2.1ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาท
แพง ไม่คุม้ค่า ระหวา่งกลุ่ม 

.713 2 .357 .210 .810 

  ภายในกลุ่ม 530.410 313 1.695     
  รวม 531.123 315       
2.2ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลง
มาก ระหวา่งกลุ่ม 

3.220 2 1.610 .657 .519 

  ภายในกลุ่ม 766.865 313 2.450     
  รวม 770.085 315       
2.3ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบ
ไฮบริดไม่แพง ระหวา่งกลุ่ม 

3.009 2 1.505 .739 .478 

  ภายในกลุ่ม 637.076 313 2.035     
  

รวม 
640.085 315     

 
  

3.1มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพ
เป็นส่วนใหญ่ ระหวา่งกลุ่ม 

7.802 2 3.901 1.412 .245 

  ภายในกลุ่ม 864.971 313 2.763     
  รวม 872.772 315       
3.2พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ี
ดี ระหวา่งกลุ่ม 

1.288 2 .644 .240 .787 

  ภายในกลุ่ม 841.079 313 2.687     
  รวม 842.367 315       
3.3มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 10.593 2 5.296 2.586 .077 
  ภายในกลุ่ม 640.961 313 2.048     
  รวม 651.554 315       
3.4มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลาย
พ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 

7.559 2 3.780 1.722 .180 

  ภายในกลุ่ม 686.871 313 2.194     
  รวม 694.430 315       
3.5ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความ ระหวา่งกลุ่ม 4.936 2 2.468 1.022 .361 
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เช่ียวชาญ 

  ภายในกลุ่ม 755.504 313 2.414     
  รวม 760.440 315       
3.6อะไหล่หาง่าย ระหวา่งกลุ่ม 2.423 2 1.212 .856 .426 
  ภายในกลุ่ม 443.260 313 1.416     
  รวม 445.684 315       
3.7ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหวา่งกลุ่ม 7.961 2 3.980 1.830 .162 
  ภายในกลุ่ม 680.988 313 2.176     
  รวม 688.949 315       
4.1ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  
ประชาสัมพนัธ์มาก ระหวา่งกลุ่ม 

5.200 2 2.600 .998 .370 

  ภายในกลุ่ม 815.534 313 2.606     
  รวม 820.734 315       
4.2ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 2.320 2 1.160 .498 .609 
  ภายในกลุ่ม 729.690 313 2.331     
  รวม 732.009 315       
4.3ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือ
โฆษณาท่ีนาํเสนอ ระหวา่งกลุ่ม 

13.527 2 6.763 3.326 .037* 

  ภายในกลุ่ม 636.448 313 2.033     
  รวม 649.975 315       
4.4การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยให้
การตดัสินใจง่ายข้ึน ระหวา่งกลุ่ม 

6.669 2 3.334 1.442 .238 

  ภายในกลุ่ม 723.762 313 2.312     
  รวม 730.430 315       
4.5การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสใน
หา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 

5.611 2 2.805 1.218 .297 

  ภายในกลุ่ม 721.107 313 2.304     
  รวม 726.718 315       

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius แตกต่างกนั  จาํแนกตามสถานภาพ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส   
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius  ดา้นผลิตภณัฑ์พรีอุส  ในหัวขอ้ รูปลกัษณ์
ภายในสวยงาม แตกต่างกนั ดว้ยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนความภูมิฐานตํ่ากว่ารถยนต์
ไฮบริดรุ่นอ่ืนๆ  ส่วนหัวขอ้ ตวัถงัรถภายนอกท่ีเล็ก ไม่เหมาะกับการใช้งาน  รูปทรงแบบทา้ยตดั 
(Hatchback) ไม่เหมาะกับการใช้งาน   ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,800 CC. ให้ความรู้สึกว่าเล็ก   เช่ือว่า
ประหยดันํ้ ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า   รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม  อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถ
ครบครัน  เช่ือว่าความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี  ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ไม่แตกต่างกนั ดว้ย
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นราคา พรีอุส   
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นราคา พรีอุส  ในหวัขอ้  ค่าใชจ่้ายดา้นการ
บาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่แพง แตกต่างกนั ดว้ยนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ราคารถใหม่เฉล่ีย
ระดบั 1,300,000 บาทแพง ไม่คุม้ค่า  ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโน้มลดลงมาก ไม่แตกต่างกนั ดว้ย
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรี ในหัวขอ้ มีโชว์
รูมครอบคลุมมากมายหลายพื้นท่ี  ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ แตกต่างกนั ดว้ย
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีโชวรู์มค่อนขา้งน้อย อยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่  พนักงานขาย
โดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี อะไหล่หาง่าย ค่าซ่อม, ค่า
อะไหล่ไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส ในหัวขอ้  ไม่
สามารถจดจาํประเด็นในส่ือโฆษณาท่ีนําเสนอ  แตกต่างกัน ด้วยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
ส่วนหวัขอ้ ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยให้การตดัสินใจ
ง่ายข้ึน   การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในห้างสรรพสินค้ามีน้อย   ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  
ประชาสมัพนัธ์มาก  ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตาราง 13   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจยั 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส 
1.1ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 

38.467 3 12.822 5.099 .002* 

  ภายในกลุ่ม 781.997 311 2.514     
  รวม 820.463 314       
1.2ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบั
การใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

12.891 3 4.297 2.264 .081 

  ภายในกลุ่ม 590.220 311 1.898     
  รวม 603.111 314       
1.3รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะ
กบัการใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

15.746 3 5.249 1.914 .127 

  ภายในกลุ่ม 852.775 311 2.742     
  รวม 868.521 314       
1.4ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ใหค้วามรู้สึกวา่
เลก็ ระหวา่งกลุ่ม 

14.233 3 4.744 1.843 .139 

  ภายในกลุ่ม 800.478 311 2.574     
  รวม 814.711 314       
1.5เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า ระหวา่งกลุ่ม 5.796 3 1.932 .810 .489 
  ภายในกลุ่ม 741.347 311 2.384     
  รวม 747.143 314       
1.6รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม .894 3 .298 .134 .939 
  ภายในกลุ่ม 689.284 311 2.216     
  รวม 690.178 314       
1.7รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 6.076 3 2.025 .613 .607 
  ภายในกลุ่ม 1027.607 311 3.304     
  รวม 1033.683 314       
1.8อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบ
ครัน ระหวา่งกลุ่ม 

3.046 3 1.015 .299 .826 

  ภายในกลุ่ม 1057.036 311 3.399     
  รวม 1060.083 314       
1.9เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี ระหวา่งกลุ่ม .843 3 .281 .108 .955 
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  ภายในกลุ่ม 809.239 311 2.602     
  รวม 810.083 314       
1.10ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ระหวา่งกลุ่ม 2.252 3 .751 .459 .711 
  ภายในกลุ่ม 508.364 311 1.635     
  รวม 510.616 314       
ดา้นราคา พรีอุส 
2.1ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง 
ไม่คุม้ค่า ระหวา่งกลุ่ม 

6.045 3 2.015 1.197 .311 

  ภายในกลุ่ม 525.079 312 1.683     
  รวม 531.123 315       
2.2ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ระหวา่งกลุ่ม 6.140 3 2.047 .836 .475 
  ภายในกลุ่ม 763.945 312 2.449     
  รวม 770.085 315       
2.3ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่
แพง ระหวา่งกลุ่ม 

19.250 3 6.417 3.225 .023* 

  ภายในกลุ่ม 620.835 312 1.990     
  รวม 640.085 315       
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
3.1มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็น
ส่วนใหญ่ ระหวา่งกลุ่ม 

6.487 3 2.162 .779 .507 

  ภายในกลุ่ม 866.285 312 2.777     
  รวม 872.772 315       
3.2พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 12.829 3 4.276 1.608 .187 
  ภายในกลุ่ม 829.538 312 2.659     
  รวม 842.367 315       
3.3มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 20.831 3 6.944 3.435 .017* 
  ภายในกลุ่ม 630.723 312 2.022     
  รวม 651.554 315       
3.4มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 2.795 3 .932 .420 .739 
  ภายในกลุ่ม 691.635 312 2.217     
  รวม 694.430 315       
3.5ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความ
เช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม 

21.458 3 7.153 3.020 .030* 

  ภายในกลุ่ม 738.982 312 2.369     
  รวม 760.440 315       
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3.6อะไหล่หาง่าย ระหวา่งกลุ่ม 3.809 3 1.270 .896 .443 
  ภายในกลุ่ม 441.875 312 1.416     
  รวม 445.684 315       
3.7ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหวา่งกลุ่ม 14.138 3 4.713 2.179 .090 
  ภายในกลุ่ม 674.812 312 2.163     
  รวม 688.949 315       
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
4.1ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์
มาก ระหวา่งกลุ่ม 

14.314 3 4.771 1.846 .139 

  ภายในกลุ่ม 806.420 312 2.585     
  รวม 820.734 315       
4.2ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 8.914 3 2.971 1.282 .281 
  ภายในกลุ่ม 723.095 312 2.318     
  รวม 732.009 315       
4.3ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ี
นาํเสนอ ระหวา่งกลุ่ม 

24.508 3 8.169 4.075 .007* 

  ภายในกลุ่ม 625.466 312 2.005     
  รวม 649.975 315       
4.4การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้าร
ตดัสินใจง่ายข้ึน ระหวา่งกลุ่ม 

13.651 3 4.550 1.981 .117 

  ภายในกลุ่ม 716.779 312 2.297     
  รวม 730.430 315       
4.5การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสใน
หา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 

25.443 3 8.481 3.773 .011* 

  ภายในกลุ่ม 701.275 312 2.248     
  รวม 726.718 315       

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius แตกต่างกนั  จาํแนกตามระดบัการศึกษา สามารถสรุปได้
ดงัน้ี  

 
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส   
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius  ดา้นผลิตภณัฑ์พรีอุส  ในหัวขอ้ 
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ความภูมิฐานตํ่ากว่ารถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ  แตกต่างกนั ดว้ยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขนาด
ส่วนหัวขอ้ ตวัถงัรถภายนอกท่ีเล็ก ไม่เหมาะกับการใช้งาน  รูปทรงแบบท้ายตดั (Hatchback) ไม่
เหมาะกบัการใชง้าน  ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,800 CC. ให้ความรู้สึกว่าเล็ก  เช่ือว่าประหยดันํ้ ามนัและะ
ปล่อยมลพิษตํ่า  รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม  รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม  อุปกรณ์ Option มาตรฐาน
ประจาํรถครบครัน  เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี  ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ไม่แตกต่างกนั 
ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นราคา พรีอุส   
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius  ด้านราคา พรีอุส  ในหัวข้อ  
ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่แพง แตกต่างกนั ดว้ยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,000 บาทแพง ไม่คุม้ค่า  ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ไม่
แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรี ใน
หัวข้อ  มีโชว์รูมครอบคลุมมากมายหลายพื้นท่ี  ศูนย์บริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ 
แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่  
พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพื้นท่ี อะไหล่หาง่าย ค่า
ซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส ใน
หวัขอ้  ไม่สามารถจดจาํประเด็นในส่ือโฆษณาท่ีนาํเสนอ  ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย การมี
รถทดสอบขับ ท่ีโชว์รูมจะช่วยให้การตัดสินใจง่ายข้ึน   การออกบูธจําห น่ายรถพรีอุสใน
ห้างสรรพสินคา้มีนอ้ย   แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  
ประชาสมัพนัธ์มาก  ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 14   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามอาชีพ 
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ปัจจยั 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส 
1.1ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 

3.361 3 1.120 .426 .734 

  ภายในกลุ่ม 817.103 311 2.627     
  รวม 820.463 314       
1.2ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบัการ
ใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

5.530 3 1.843 .959 .412 

  ภายในกลุ่ม 597.581 311 1.921     
  รวม 603.111 314       
1.3รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะกบั
การใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

15.039 3 5.013 1.827 .142 

  ภายในกลุ่ม 853.482 311 2.744     
  รวม 868.521 314       
1.4ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ใหค้วามรู้สึกวา่
เลก็ ระหวา่งกลุ่ม 

14.624 3 4.875 1.895 .130 

  ภายในกลุ่ม 800.087 311 2.573     
  รวม 814.711 314       
1.5เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า ระหวา่งกลุ่ม 7.728 3 2.576 1.084 .356 
  ภายในกลุ่ม 739.415 311 2.378     
  รวม 747.143 314       
1.6รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 2.886 3 .962 .435 .728 
  ภายในกลุ่ม 687.292 311 2.210     
  รวม 690.178 314       
1.7รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 24.304 3 8.101 2.496 .060 
  ภายในกลุ่ม 1009.379 311 3.246     
  รวม 1033.683 314       
1.8อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน ระหวา่งกลุ่ม 6.597 3 2.199 .649 .584 
  ภายในกลุ่ม 1053.486 311 3.387     
  รวม 1060.083 314       
1.9เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี ระหวา่งกลุ่ม 6.807 3 2.269 .878 .453 
  ภายในกลุ่ม 803.276 311 2.583     
  รวม 810.083 314       
1.10ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ระหวา่งกลุ่ม 3.416 3 1.139 .698 .554 
  ภายในกลุ่ม 507.199 311 1.631     
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  รวม 510.616 314       
ดา้นราคา พรีอุส 
2.1ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง ไม่
คุม้ค่า ระหวา่งกลุ่ม 

.838 3 .279 .164 .920 

  ภายในกลุ่ม 530.285 312 1.700     
  รวม 531.123 315       
2.2ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ระหวา่งกลุ่ม 5.776 3 1.925 .786 .503 
  ภายในกลุ่ม 764.310 312 2.450     
  รวม 770.085 315       
2.3ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่
แพง ระหวา่งกลุ่ม 

3.393 3 1.131 .554 .646 

  ภายในกลุ่ม 636.692 312 2.041     
  รวม 640.085 315       
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
3.1มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วน
ใหญ่ ระหวา่งกลุ่ม 

6.565 3 2.188 .788 .501 

  ภายในกลุ่ม 866.207 312 2.776     
  รวม 872.772 315       
3.2พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 1.850 3 .617 .229 .876 
  ภายในกลุ่ม 840.517 312 2.694     
  รวม 842.367 315       
3.3มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 20.475 3 6.825 3.374 .019* 
  ภายในกลุ่ม 631.079 312 2.023     
  รวม 651.554 315       
3.4มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 14.137 3 4.712 2.161 .093 
  ภายในกลุ่ม 680.294 312 2.180     
  รวม 694.430 315       
3.5ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม 4.121 3 1.374 .567 .637 
  ภายในกลุ่ม 756.319 312 2.424     
  รวม 760.440 315       
3.6อะไหล่หาง่าย ระหวา่งกลุ่ม 1.973 3 .658 .462 .709 
  ภายในกลุ่ม 443.710 312 1.422     
  รวม 445.684 315       
3.7ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหวา่งกลุ่ม 6.441 3 2.147 .981 .402 
  ภายในกลุ่ม 682.508 312 2.188     
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  รวม 688.949 315       
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
4.1ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์
มาก ระหวา่งกลุ่ม 

6.624 3 2.208 .846 .469 

  ภายในกลุ่ม 814.110 312 2.609     
  รวม 820.734 315       
4.2ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 11.536 3 3.845 1.665 .174 
  ภายในกลุ่ม 720.474 312 2.309     
  รวม 732.009 315       
4.3ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ี
นาํเสนอ ระหวา่งกลุ่ม 

25.121 3 8.374 4.181 .006* 

  ภายในกลุ่ม 624.853 312 2.003     
  รวม 649.975 315       
4.4การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้าร
ตดัสินใจง่ายข้ึน ระหวา่งกลุ่ม 

3.405 3 1.135 .487 .691 

  ภายในกลุ่ม 727.025 312 2.330     
  รวม 730.430 315       
4.5การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสใน
หา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 

13.171 3 4.390 1.920 .126 

  ภายในกลุ่ม 713.548 312 2.287     
  รวม 726.718 315       

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 14  ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius แตกต่างกนั  จาํแนกตามอาชีพ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส  ในหัวขอ้ ความภูมิฐานตํ่ากว่า
รถยนต์ไฮบริดรุ่นอ่ืนๆ  ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเล็ก ไม่เหมาะกบัการใชง้าน  รูปทรงแบบทา้ยตดั 
(Hatchback) ไม่เหมาะกับการใช้งาน   ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,800 CC. ให้ความรู้สึกว่าเล็ก   เช่ือว่า
ประหยดันํ้ ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า  รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม  รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม  อุปกรณ์ 
Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน  เช่ือว่าความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี  ง่ายต่อการ
บาํรุงรักษา ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ดา้นราคา พรีอุส   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นราคา พรีอุส  ในหัวขอ้ ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 
1,300,000 บาทแพง ไม่คุม้ค่า  ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษา
ระบบไฮบริดไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรี ในหัวขอ้ มีโชวรู์มค
รอบคลุมมากมายหลายพื้น แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนมีโชวรู์ม ค่อนขา้ง
นอ้ย  อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ พนักงานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีศูนยบ์ริการครอบคลุม
มากมายหลายพื้นท่ี ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ อะไหล่หาง่าย ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่
ไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส ในหัวขอ้ ส่ือท่ีใชใ้น
การโฆษณาออนไลน์น้อย  แตกต่างกัน ด้วยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ความถ่ีในการเห็น
โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก  ไม่สามารถจดจาํประเด็นในส่ือโฆษณาท่ีนาํเสนอ  การมีรถทดสอบขบั
ท่ีโชวรู์มจะช่วยให้การตดัสินใจง่ายข้ึน  การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในห้างสรรพสินคา้มีนอ้ย   ไม่
แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ตาราง 15   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius จาํแนกตามรายไดค้รอบครัวต่อเดือน  

ปัจจยั 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส 
1.1ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ ระหวา่งกลุ่ม 

14.705 5 2.941 1.128 .345 

  ภายในกลุ่ม 805.758 309 2.608     
  รวม 820.463 314       
1.2ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบัการใช้
งาน ระหวา่งกลุ่ม 

12.707 5 2.541 1.330 .251 

  ภายในกลุ่ม 590.405 309 1.911     
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  รวม 603.111 314       
1.3รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะกบั
การใชง้าน ระหวา่งกลุ่ม 

13.863 5 2.773 1.002 .416 

  ภายในกลุ่ม 854.658 309 2.766     
  รวม 868.521 314       
1.4ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ใหค้วามรู้สึกวา่เลก็ ระหวา่งกลุ่ม 19.937 5 3.987 1.550 .174 
  ภายในกลุ่ม 794.774 309 2.572     
  รวม 814.711 314       
1.5เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า ระหวา่งกลุ่ม 6.044 5 1.209 .504 .773 
  ภายในกลุ่ม 741.098 309 2.398     
  รวม 747.143 314       
1.6รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 10.229 5 2.046 .930 .462 
  ภายในกลุ่ม 679.948 309 2.200     
  รวม 690.178 314       
1.7รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม ระหวา่งกลุ่ม 22.679 5 4.536 1.386 .229 
  ภายในกลุ่ม 1011.004 309 3.272     
  รวม 1033.683 314       
1.8อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน ระหวา่งกลุ่ม 24.504 5 4.901 1.462 .202 
  ภายในกลุ่ม 1035.579 309 3.351     
  รวม 1060.083 314       
1.9เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี ระหวา่งกลุ่ม 33.910 5 6.782 2.700 .021* 
  ภายในกลุ่ม 776.172 309 2.512     
  รวม 810.083 314       
1.10ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ระหวา่งกลุ่ม 14.307 5 2.861 1.782 .116 
  ภายในกลุ่ม 496.309 309 1.606     
  รวม 510.616 314       
ดา้นราคา พรีอุส 
2.1ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง ไม่
คุม้ค่า ระหวา่งกลุ่ม 

5.618 5 1.124 .663 .652 

  ภายในกลุ่ม 525.505 310 1.695     
  รวม 531.123 315       
2.2ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ระหวา่งกลุ่ม 6.434 5 1.287 .522 .759 
  ภายในกลุ่ม 763.651 310 2.463     
  รวม 770.085 315       
2.3ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่ ระหวา่งกลุ่ม 9.234 5 1.847 .907 .476 
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แพง 
  ภายในกลุ่ม 630.852 310 2.035     
  รวม 640.085 315       
ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
3.1มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วน
ใหญ่ ระหวา่งกลุ่ม 

13.985 5 2.797 1.010 .412 

  ภายในกลุ่ม 858.787 310 2.770     
  รวม 872.772 315       
3.2พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี ระหวา่งกลุ่ม 12.882 5 2.576 .963 .441 
  ภายในกลุ่ม 829.485 310 2.676     
  รวม 842.367 315       
3.3มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 26.088 5 5.218 2.586 .026* 
  ภายในกลุ่ม 625.466 310 2.018     
  รวม 651.554 315       
3.4มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี ระหวา่งกลุ่ม 10.442 5 2.088 .947 .451 
  ภายในกลุ่ม 683.988 310 2.206     
  รวม 694.430 315       
3.5ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ ระหวา่งกลุ่ม 21.483 5 4.297 1.802 .112 
  ภายในกลุ่ม 738.957 310 2.384     
  รวม 760.440 315       
3.6อะไหล่หาง่าย ระหวา่งกลุ่ม 3.786 5 .757 .531 .753 
  ภายในกลุ่ม 441.898 310 1.425     
  รวม 445.684 315       
3.7ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหวา่งกลุ่ม 8.989 5 1.798 .820 .536 
  ภายในกลุ่ม 679.961 310 2.193     
  รวม 688.949 315       
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
4.1ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก ระหวา่งกลุ่ม 

6.671 5 1.334 .508 .770 

  ภายในกลุ่ม 814.063 310 2.626     
  รวม 820.734 315       
4.2ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 22.923 5 4.585 2.004 .078 
  ภายในกลุ่ม 709.086 310 2.287     
  รวม 732.009 315       
4.3ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ี
นาํเสนอ ระหวา่งกลุ่ม 

33.320 5 6.664 3.350 .006* 
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  ภายในกลุ่ม 616.655 310 1.989     
  รวม 649.975 315       
4.4การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้าร
ตดัสินใจง่ายข้ึน ระหวา่งกลุ่ม 

23.715 5 4.743 2.081 .068 

  ภายในกลุ่ม 706.715 310 2.280     
  รวม 730.430 315       
4.5การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในหา้งสรรพสินคา้
มีนอ้ย ระหวา่งกลุ่ม 

24.028 5 4.806 2.120 .063 

  ภายในกลุ่ม 702.691 310 2.267     
  รวม 726.718 315       

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด  Toyota Prius แตกต่างกัน   จําแนกตามรายได้ครอบครัวต่อเดือน      
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius  ดา้นผลิตภณัฑ์พรีอุส  ในหัวขอ้ 
ความภูมิฐานตํ่ากว่ารถยนต์ไฮบริดรุ่นอ่ืนๆ  ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเล็ก ไม่เหมาะกบัการใช้งาน  
รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะกบัการใชง้าน  ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ให้ความรู้สึก
ว่าเล็ก  เช่ือว่าประหยดันํ้ ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า  รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม  รูปลกัษณ์ณ์ภายใน
สวยงาม  อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน  เช่ือว่าความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี  
ง่ายต่อการบาํรุงรักษา ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นราคา พรีอุส   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นราคา พรีอุส  ในหัวขอ้ ราคา
รถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,000 บาทแพง ไม่คุม้ค่า  ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก ค่าใชจ่้าย
ดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรี ใน
หวัขอ้ มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีโชว์
รูมค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี มีโชวรู์มครอบ
คลุมมากมายหลายพื้นท่ี ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ อะไหล่หาง่าย ค่าซ่อม, ค่า
อะไหล่ไม่แพง ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนตไ์ฮบริด Toyota Prius  ดา้นส่งเสริมการตลาดพรีอุส ใน
หวัขอ้ ไม่สามารถจดจาํประเด็นในส่ือโฆษณาท่ีนาํเสนอ   แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์มาก  ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย การมีรถ
ทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้ารตดัสินใจง่ายข้ึน  การออกบูธจาํหน่ายรถพรีอุสในหา้งสรรพสินคา้มี
นอ้ย   ไม่แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
 



 
 

 
บทที ่ 5 

 
สรุปผลการวจัิย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากผลของการวิจยัท่ีไดใ้นบทท่ี 4 สามารถสรุปไดว้า่   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย  

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี  สมรส  มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชนระดับ
ปฎิบัติการ มีรายได้ต่อเดือน 30,0001 - 60,000 บาท จาํนวน  111  มีท่ีพกัอาศยัเป็นของตนเอง  มี
รถยนตส่์วนตวัใชใ้นครอบครัวจาํนวน 2 คนั  เดินทาง เป็นระยะทางประมาณ 51 - 100 กิโลเมตรต่อ
วนั  มีแผนการจะซ้ือรถยนต์ในช่วง 5 ปีถดัไป  ในส่วนของทศันคติและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
รถยนตไ์ฮบริด พบว่าส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริด  แต่ยงัมีความเขา้ใจหรือ
ความไม่แน่ใจว่ารถยนตไ์ฮบริดนั้นมีคุณสมบติัท่ีดีกว่ารถยนตท์ัว่ไปในปัจจุบนัหรือไม่   แมจ้ะเขา้ใจ
ว่ารถยนตไ์ฮบริดมีการขายเชิงพาณิชยเ์ตม็ตวัของรถยนตไ์ฮบริด แต่ยงัมีความเขา้ใจว่าการกระจายตวั
ของการขายนั้นยงัไม่กวา้งขวางเหมือนกบัรถยนตท์ัว่ไป  โดยอาจเห็นว่ารถยนตไ์ฮบริดนั้นเป็นท่ีนิยม
ในกลุ่มคนจาํกดั  อยา่งไรก็ตามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริดว่าเป็นการผสมผสานของ
ระบบเช้ือเพลิง 2 ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าและนํ้ ามนัปกติ ในการขบัเคล่ือน และมีความเห็นวา่ยีห่อ้รถยนต์
ท่ีมีการผลกัดนัส่งเสริมการตลาดรถยนตไ์ฮบริดเป็นอยา่งมากไดแ้ก่ รถยนตย์ีห่อ้ โตโยตา้ 
       ในส่วนของพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตโ์ดยทัว่ไปนั้นพบว่า ถา้กาํหนดงบประมาณในการ
ซ้ือรถใหม่คนัต่อไปในวงเงิน 1 ถึง 2  ลา้นบาท    ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจซ้ือ
รถยนตไ์ฮบริด   ส่วนยีห่อ้รถยนตไ์ฮบริดท่ีมีความสนใจซ้ือ  ไดแ้ก่โตโยตา้ Camry 
       ในส่วนของเหตุผลหลกัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด พบว่าหากเรียงลาํดบัความสําคญั
ของเหตุผลจากมากไปหาน้อย  เหตุผลท่ีสําคญัท่ีสุดไดแ้ก่อุปกรณ์มาตรฐานครบครันทนัสมยั  ตาม
ดว้ยอะไหล่หาง่าย  ขนาดของตวัถงัรถท่ีเหมาะสม  ความเป็นรถรุ่นใหม่   บริการหลงัการขายดี ปล่อย
ไอเสียมลพิษตํ่า  มีเครือข่ายการบริการครอบคลุมหลายพื้นท่ี  การออกแบบสวยงาม และเช่ือมัน่ใน
ความประหยดันํ้ามนั 
 
       ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดโตโยตา้ 
Prius 
พบว่า  ทุกปัจจยัอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านราคา   ด้าน
ส่งเสริมการตลาดพรีอุส   ดา้นช่องทางการจาํหน่ายพรีอุส  ดา้นผลิตภณัฑพ์รีอุส  
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      ในส่วนของเหตุผลสําคญัท่ีสุดท่ีไม่เลือกรถยนต์ไฮบริดขณะน้ี เป็นเพราะไม่มีความมรู้เก่ียวกบั
เคร่ืองยนต์ไฮบริด    กงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาท่ีอาจจะสูงกว่าเคร่ืองยนต์ปกติ    กงัวล
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชง้านของแบตเตอร่ีสําหรับรถยนต์ไฮบริด  ไม่มัน่ใจในเทคโนโลยี
เน่ืองจากเป็นส่ิงใหม่    กงัวลเร่ืองความทนทานในการใชง้าน 
      ในส่วนของการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือรถยนต์
ไฮบริด โตโยตา้ Prius  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล( เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได้
ครอบครัว) พบวา่ไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย  ดา้นส่งเสริม
การตลาดไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากขอ้มูลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฮบริด โตโยตา้ Prius  พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบั
น้อยมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัหลายๆงาน กล่าวคือไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํนาจ 
พนาคุณากร(2555) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคค้าร์ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ดํ้ านราคา ด้านช่องทางการจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก  
งานวิจยัของพิชญ์ชมญช์  พรมรัตน์(2555)ท่ี พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคาและดา้นช่องทาง
การจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นอยา่งมากส่วนดา้นส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตดั สิน
ใจในระดบัปานกลาง งานวิจยัของนนัธิญา  ทองบุญส่ง (2555) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการ
ใช้ปั จจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ  ทั้ งโดยรวม  และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก (เรียงลาํดบัความสาคญัคือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ตามลําดับ  ) หรืองานวิจัยของกฤษฎา กังรัตน์  (2555) ท่ีพบว่า  ผู ้บริโภคให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก  ดา้นราคาอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก   ผล
ของงานวิจัยท่ีแตกต่างกันมากเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริดอยูอ่ยา่งมาก  สอดคลอ้งกบัความเขา้ใจหลายๆเร่ืองท่ีผูว้ิจยัสามารถอนุมานได้
จากการสอดแทรกเขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบสอบถามเก่ียวกบัรถยนตไ์ฮบริดและพบว่า รถยนต์
ไฮบริดอาจเป็นของแปลกใหม่   เป็นความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภคอาจมีความรู้สึกอยู ่
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

        สําหรับการวิจยัในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฮบริด Toyota Prius  คร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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         ด้านราคา พรีอุส 
-หากลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราคาขายรถยนตพ์รีอุสรุ่นปัจจุบนัใหมี้ความน่าสนใจในการซ้ือมาก

ข้ึน เช่น การจดัทาํ Financial Campaign ดาวน์ตํ่า ผอ่นนาน ดอกเบ้ียท่ีดึงดูด โดยใช ้Value Chain ดา้น
การให้สินเช่ือรถยนต ์บริษทั Toyota Leasing Thailand ผ่านตวัแทนจาํหน่ายโตโยตา้ทัว่ประเทศกว่า 
400 แห่ง รวมทั้งหายทุธวิธีในการเพิ่มราคาขายต่อรถยนตพ์รีอุสในตลาดท่ีมีแนวโนม้ลดลงมาก โดย
ผ่าน value chain ท่ีสําคญัคือ Toyota Sure ท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือ ขายรถยนตใ์ชแ้ลว้  และยงั
ตอ้งมองแผนการวางตาํแหน่งราคาใหม่สาํหรับรถยนตพ์รีอุสรุ่นถดัไป โดยผ่านการเจรจาต่อรองกบั
บริษทัแม่ในญ่ีปุ่น เช่นการบริหารตน้ทุนใหต้ํ่าลงกวา่เก่า โดยการใชช้ิ้นส่วนการผลิตท่ีผลิตในประเทศ
ให้มากท่ีสุด รวมทั้ งขยายตลาดส่งออก เพื่อให้ได้ Economy of  Scale ท่ีมากข้ึน รวมทั้ งการเจรจา
ภาครัฐ เพื่อลดภาษีนําเขา้ช้ินส่วนไฮบริดท่ีมีราคาแพง เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายตวัของตลาด
รถยนตไ์ฮบริดใหก้บัทุกบริษทัผูผ้ลิต 

 
          ด้านส่งเสริมการตลาดพรีอุส 

-ปรับปรุงเก่ียวกบัเร่ืองการพฒันาการส่ือสารท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์น้อย  รวมทั้งการ
ส่ือสารในการสร้างการรับรู้ในคุณค่าเพิ่มใหก้บัพรีอุส เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถรับรู้ถึงความ
คุม้ค่าของตวัสินคา้ ว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีมีขอ้ดีมากเพียงไรแมอ้าจตอ้งใช้การการประชาสัมพนัธ์ท่ี
เขม้ขน้มากข้ึนโดยอาจจะเร่ิมส่ือสารกบัผูท่ี้สามารถเป็น Opinion Leader ก่อน เป็นตน้ และการมีรถ
ทดสอบขบัท่ีโชวรู์มอาจจะช่วยใหก้ารตดัสินใจซ้ือทาํไดง่้ายข้ึน 

 
          ด้านช่องทางการจําหน่ายพรีอุส 

-ปรับปรุงพฒันาเก่ียวกบัเร่ืองพนกังานขายโดยทัว่ไปใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี หรืออาจจะจดัตั้งทีม
พนกังานขายรถยนตพ์รีอุสโดยเฉพาะท่ีตอ้งผา่นรายการฝึกอบรมท่ีเขม้ขน้เป็นพิเศษทั้งในเร่ืองหนา้ตา 
บุคลิกภาพ ความรู้ในรถยนตพ์รีอุสและทกัษะในการเจรจาการขาย 

ในส่วนของศูนยบ์ริการจาํเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ว่าท่ีจริงแล้ว
อะไหล่รถยนตพ์รีอุสหาง่ายเหมือนรถยนตป์กติ ซ่ึงอาจตอ้งมีการ Stock อะไหล่ท่ีตอ้งนาํเขา้เยอะข้ึน
บา้งเพื่อความเส่ียงในการรออะไหล่ของลูกคา้ รวมทั้งสร้างการรับรู้ว่าศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ 
ความเช่ียวชาญ ในการซ่อมบาํรุงรถยนตพ์รีอุส เหมือนกนัทัว่ประเทศ เพราะไฮบริดเป็นระบบท่ีไม่ได้
ตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษมากแต่อยา่งใด 
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        ด้านผลติภัณฑ์พรีอุส 
       -ในเร่ืองเก่ียวกบัขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเล็ก ไม่เหมาะกบัการใชง้าน เป็นจุดท่ีไม่สามารถ

ปรับเปล่ียนไดใ้นรถยนตพ์รีอุสรุ่นปัจจุบนั เพราะเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก 
แต่ในส่วนของอุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถนั้นสามารถปรับเปล่ียนไดเ้พื่อให้ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดได ้ซ่ึงนอกเหนือจากสามารถท่ีจะเพิ่มความมีคุณค่า คุม้ค่าท่ีมากข้ึนแลว้ยงัอาจส่งผล
ใหภ้าพลกัษณ์ของรถยนตพ์รีอุสท่ีมีความภูมิฐานตํ่ากว่ารถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ นั้นสามารถไดรั้บการ
ประเมินท่ีดีข้ึนไดใ้นอนาคต 

 
ในส่วนการวิจยัท่ีอาจจะต่อยอดจากงานวิจยัน้ี ควรให้มีการสอบถาม ความคิดเห็นในรูปแบบ

ของคาํถามปลายเปิดเพิ่มเติมในแบบสอบถามใหม้ากข้ึน เพื่ออาจไดรั้บรู้ถึงองคป์ระกอบปัจจยัใหม่ๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปท่ีมีอิทธพลต่อการตดัสินใจ รวมทั้งการขยายกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามไปยงัต่างจงัหวดั 
หรือเมืองใหญ่ๆ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรท่ีมากข้ึนอีกทั้งการทาํวิจยัแบบเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิง
ลึก เพื่อให้ไดข้อ้คิดเห็นในรายละเอียดท่ีมากข้ึนมาใชใ้นการกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด ในโอกาส ต่อๆไป  
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

 
 



 

 
บรรณานุกรม 

 
กนกกร กิจแกว้ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยตา้ ( วารสาร การเงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี2 ฉบ ับท่ี 4 ) 
 
กรรัฐ พงศฉ์บบันภา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาด
เคร่ืองยนต์ 1601-2000 ซีซี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กฤษฎา กงัรัตน์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระเภทอี
โคคาร์ของประชากร ในเขตเทศบาลอาํเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 2557 [ออนไลน์]  
จ า ก 

http://www2.nkc.kku.ac.th/bodee.p/Academics_Data/PrincipleofEconomics/micro/ 
[เขา้ถึงเม่ือ 5 มีนาคม 2557] 

 
ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค [ออนไลน์]  
จาก http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sms/market/Unit3/Subm3/U331-1.htm 
[เขา้ถึงเม่ือ 28 กมุภาพนัธ์ 2557] 
 
จุลินทร์ พุดตานเล็ก ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์นั่งของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ภาคมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  
ชุมพล เสริมศกัด์ิศศิธร ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือรถยนต์ ภาคนิพนธ์พฒันบริหารศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาการบริหาร, คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 2557 [ออนไลน์]  
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จาก www.geocities.com/allava_2000/mkt03.html 
[เขา้ถึงเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2557] 

นันธิญา  ทองบุญส่ง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถอีโคคาร์ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกริก    
 
แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 2557 [ออนไลน์] มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
จาก http://research.dusit.ac.th/menu/abstra/abstract/full/social/punyadech/ch2.pdf 
[เขา้ถึงเม่ือ 28 กมุภาพนัธ์ 2557] 
 
พิชญ์ชมญช์ พรมรัตน์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล
ความปลอดภยั(รถยนตอี์โค)ในอนาคต  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
อาํนาจ พนาคุณากร ปัจจยัแวดลอ้มในการดาํรงชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตอี์โคคาร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร คน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 



 

 

 
ภาคผนวก 

 
เทคโนโลยรีถยนต์ Hybrid Electric Vehicle 

 
โตโยต้า “พรีอุส” เทคโนโลยสีีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
โตโยต้าคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการผลิตรถยนต์ท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุดนับตั้งแต่การพฒันาระบบการทาํงานของเคร่ืองยนต์กระบวนการผลิตการใช้
วสัดุท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

 เทคโนโลยีไฮบริด (HYBRID) เป็นนวตักรรมแห่งเทคโนโลยีเคร่ืองยนตท่ี์ใชพ้ลงังานไฟฟ้า
และนํ้ ามนัเช้ือเพลิงควบคู่กนัในการขบัเคล่ือนระบบโตโยตา้ “ไฮบริด” (THS) ไดรั้บการยอมรับอยา่ง
กวา้งขวางโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีติดตั้งอยูใ่นรถยนต ์“พรีอุส” (PRIUS) โดยมียอดจาํหน่ายกว่าแสนคนั
ในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิคยโุรปและอเมริกาเหนือระบบโตโยตา้ไฮบริดยงัคงมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง
จนกาํเนิดเทคโนโลยีล่าสุดรถยนตไ์ฮบริดเซลลเ์ช้ือเพลิง (FUEL CELLHYBRID VEHICLE-FCHV) 
ซ่ึงใชก๊้าซไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิงโดยคาดวา่จะเป็นระบบท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในอนาคต 

ระบบไฮบริดที่ใช้ในรถยนต์คือการนาํแหล่งกาํเนิดพลงังานท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนจาก 2แหล่ง
ไดแ้ก่แหล่งพลงัจากเคร่ืองยนตแ์ละจากมอเตอร์ไฟฟ้ามารวมไวด้ว้ยกนัซ่ึงเป็นการใชเ้ช้ือเพลิงอย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุดจึงประหยดัพลงังานและก่อใหเ้กิดมลพิษตํ่า 

ระบบไฮบริดของโตโยต้าโตโยตา้เป็นผูน้าํของโลกในดา้นเทคโนโลยรีถยนตไ์ฮบริดโดยเร่ิม
วิจยัและพฒันาอย่างจริงจงัมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเคร่ืองยนต์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัเพิ่มสมรรถนะในการขบัข่ีโดยในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2540 โตโยตา้ไดป้ระกาศ
ความสําเร็จในการพัฒนาเคร่ืองยนต์ท่ีมี ช่ือว่าTOYOTA HYBRID SYSTEM(THS) ท่ี เป็นการ
ทาํงานผสมผสานระหว่างเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือนโดยไม่ตอ้ง
ชาร์จไฟจากภายนอกเหมือนเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า (Electricity Vehicle) ท่ีมีอยู่ความสําเร็จน้ีส่งผลให้
เคร่ืองยนตใ์ชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนจึงประหยดัเช้ือเพลิงมากกวา่เคร่ืองยนตเ์บนซิน
ธรรมดาถึง 2 เท่าและต่อมาในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2540 ระบบ THSไดถู้กติดตั้งในโตโยตา้แนะนํา
รถยนตพ์รีอุสสู่ตลาดในประเทศญ่ีปุ่นในเดือนธนัวาคม 2540 ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกในโลกท่ีมีการผลิต
รถยนตท่ี์ใชเ้คร่ืองยนตไ์ฮบริดในเชิงพาณิชยโ์ดยเร่ิมเปิดตลาดต่างประเทศในปีพ.ศ. 2543 ซ่ึงพรีอุสได้
สร้างช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับทางดา้นวิศวกรรมยานยนตท่ี์ลํ้าสมยัและมียอดขายทัว่โลกมากกว่า 
5ลา้นคนั 
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ระบบ TOYOTA HYBRID SYSTEM (THS) เป็นความสาํเร็จกา้วแรกของโตโยตา้ในการนาํ
ระบบไฮบริดมาพฒันาเป็นสุดยอดรถประหยดัพลงังานโดยใชร้ะบบไฮบริดแบบผสมระหว่างแบบ
อนุกรมและแบบขนานท่ีใชเ้คร่ืองแยกกาํลงัแบ่งกาํลงัท่ีไดจ้ากเคร่ืองยนตเ์บนซินออกเป็น 2 ส่วนกาํลงั
ส่วนแรกจะถูกส่งตรงไปท่ีล้ออีกส่วนหน่ึงจะถูกเปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเคร่ืองป่ันไฟ 
(Generator) เพื่อใช้ในการขบัมอเตอร์และการชาร์จแบตเตอร่ีความสําเร็จของTOYOTA HYBRID 
SYSTEM (THS) เกิดจากการพฒันามอเตอร์ไฟฟ้าท่ีให้กาํลงัสูงและมีแรงบิดมากในช่วงความเร็วตํ่า
เป็นผลให้สามารถหยุดการทาํงานของเคร่ืองยนตไ์ดข้ณะท่ีรถยนตก์าํลงัวิ่งและใชม้อเตอร์ไฟฟ้าใน
การขบัเคล่ือนท่ีความเร็วต่างๆอีกทั้งยงัสามารถผลิตพลงังานยอ้นกลบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่
ใชค้ลทัชห์รือระบบส่งกาํลงัTOYOTA HYBRID SYSTEM II (THS II) พฒันาการล่าสุดของระบบโต
โยต้าไฮบริดโตโยต้ายงัคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบไฮบริดอย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพิ่มสมรรถนะการขบัข่ีปรับปรุงอตัราเร่งใชเ้ช้ือเพลิงตํ่าลงและก่อให้เกิดมลพิษตํ่า THS 
II จึงเป็นไฮบริดระบบใหม่ท่ีมีพื้นฐานสาํคญัมาจาก THS เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบใหม่
น้ีไดน้าํเอาวงจรกาํลงัท่ีมีความต่างศกัยร์ะหว่างมอเตอร์และเคร่ืองป่ันไฟ (Generator) มาใชจึ้งลดการ
สูญเสียพลงังานในระหวา่งท่ีมีการถ่ายทอดพลงังานเป็นอยา่งมากทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพดา้นพลงังาน
สูงสุด 

THS II ไดรั้บการพฒันาใหม้อเตอร์ไฟฟ้ามีกาํลงัมากข้ึนกว่าเดิมถึง 1.5 เท่าและไดเ้พิ่มการใช้
งานมอเตอร์ไฟฟ้าใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนภายใตส้ภาวะท่ีเคร่ืองยนตท์าํงานรอบตํ่าเคร่ืองยนตจ์ะถูก
สั่งให้หยุดทาํงานและรถยนตก์็จะขบัเคล่ือนดว้ยกาํลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นในกรณีท่ีรถยนตว์ิ่ง
ดว้ยความเร็วและรอบการทาํงานของเคร่ืองยนต์สูงเคร่ืองยนต์จะถูกสั่งให้มีการใชเ้ช้ือเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกนัและยงัสามารถดึงพลงังานกลบัมาใชจ้ากการ
ชะลอความเร็วหรือเบรคซ่ึงเป็นการใช้เช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านสมรรถนะทาง
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Performance) THS II ตั้งเป้าเพื่อใหไ้ดรั้บมาตรฐานการควบคุมไอเสียซ่ึง
กาํหนดโดย ATPZEV (Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle) ท่ีใชใ้นมลรัฐแคลิฟอ
เนียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีผลบังคบัใช้ในปีค.ศ. 2005 และมาตรฐานไอเสียยูโรสเต็ป 4 ซ่ึง
ประกาศใชใ้นปีค.ศ. 2004 ทาํใหมี้ปริมาณไอเสียท่ีปล่อยออกมาจากเคร่ืองยนตน์อ้ยมาก 
 

การส่งกาํลงัในระบบ TOYOTA HYBRID SYSTEM I (THS II Transmission) 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งกําลังของระบบ THS II ประกอบด้วยอุปกรณ์แยกกําลัง (Power 

SplitDevice) - เคร่ืองป่ันไฟ (Generator) - มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) และเกียร์ทดกาํลงั (Reduction Gear)
การส่งกาํลงัจะเร่ิมข้ึนจากการแบ่งกาํลงัท่ีไดจ้ากเคร่ืองยนตอ์อกเป็น 2 ส่วนดว้ยอุปกรณ์แยกกาํลงัท่ีจะ
นาํกาํลงัส่วนหน่ึงส่งตรงไปยงัมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อส่งกาํลงัขบัไปท่ีลอ้กาํลงัส่วนท่ีเหลือจะถูกส่งไปยงั
เคร่ืองป่ันไฟ (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและจดัเก็บไวท่ี้แบตเตอร่ีซ่ึงกาํลงัขบัเคล่ือนจาก
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เคร่ืองยนต์จะถูกถ่ายทอดออกไป 2 เส้นทางคือเส้นทางกลและเส้นทางไฟฟ้าในการเปล่ียนการ
ถ่ายทอดกาํลงัจะมีการควบคุมด้วยระบบอิเลคทรอนิคให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองจึงสามารถเปล่ียน
ความเร็วไดใ้นขณะท่ีมีการเปล่ียนความเร็วรอบของเคร่ืองยนตแ์ละความเร็วรอบของทั้งเคร่ืองป่ันไฟ
และมอเตอร์ไฟฟ้า THS II ยงันาํตลบัลูกปืนมาใชใ้นระบบส่งกาํลงัทาํให้เกิดความเสียดทานตํ่าลงจึง
ลดการสูญเสียยพลงังานเน่ืองจากแรงเสียดทานลงไดถึ้ง 30% 
 

การทาํงานของ TOYOTA HYBRID SYSTEM II 
ช่วงสตาร์ทและช่วงความเร็วตํ่า (Start Up) จะใชก้าํลงัขบัเคล่ือนจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียว 
ช่วงขบัข่ีปกติ (Normal Driving) อุปกรณ์แยกกาํลงั (Power Split Device) จะแบ่งกาํลงัจากเคร่ืองยนต์
เป็น 2 ส่วนส่วนหน่ึงจะถูกนาํไปผลิตกระแสไฟฟ้าส่งใหม้อเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนและอีก
ส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปขบัเคล่ือนล้อโดยตรงช่วงการออกตัวหรือเร่งความเร็ว (Acceleration) เม่ือ
ตอ้งการกาํลงัขบัเคล่ือนเพิ่มข้ึนระบบจะนําพลงังานไฟฟ้าท่ีเก็บไวใ้นแบตเตอร่ีมาใช้เป็นกาํลงัขบั
เพิ่มเติมโดยสามารถให้กาํลงัไฟสูงสุดถึง 5,000 โวลตเ์พื่อให้เคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้ามีกาํลงัขบั
มากข้ึนตามความตอ้งการ 
ช่วงลดความเร็วหรือเบรค (Deceleration) มอเตอร์ไฟฟ้าจะทาํหน้าท่ีเหมือนเคร่ืองป่ันไฟเพื่อแปลง
พลงังานท่ีเกิดข้ึนจากการเบรคหรือลดความเร็วมาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าและส่งไปเก็บไวท่ี้แบตเตอร่ี
เพื่อให้แบตเตอร่ีมีไฟฟ้าเก็บไวอ้ย่างเพียงพออยูต่ลอดเวลาช่วงรถหยดุ (Stopping) เคร่ืองยนตจ์ะหยุด
การทาํงานโดยอตัโนมติัจึงช่วยประหยดัพลงังานและลดมลพิษในอากาศ 
 

ส่วนประกอบสําคญัของ TOYOTA HYBRID SYSTEM II 
เคร่ืองยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูงท่ีใช้วฎัจกัรแอทคินสัน (Atkinson Cycle) เป็นวงจรท่ี

สามารถขยายอตัราส่วนกาํลงัอดัไดสู้งจึงสามารถนาํพลงังานท่ีไดม้าใชง้านไดท้ั้งหมดมอเตอร์ไฟฟ้า 
(Motor) เป็นมอเตอร์กระแสตรงสมรรถนะสูงท่ีพฒันาข้ึนใหม่จึงให้กาํลงัท่ีมากข้ึนกว่าระบบ THS 
จากเดิม 33 กิโลวตัต์เป็น 50 กิโลวตัต์เคร่ืองป่ันไฟ (Generator) ไดรั้บการพฒันาให้มีความเร็วรอบ
สูงข้ึนทาํให้ผลิตไฟฟ้าไดม้ากข้ึนจึงสามารถจ่ายไฟให้แก่มอเตอร์ไดต้ามตอ้งการและยงัเหลือพอท่ีจะ
นาํไปเกบ็ไวท่ี้แบตเตอร่ี 
หน่วยควบคุมกาํลัง (Power Control Unit) ทาํหน้าท่ีแปลงไฟกระแสตรง (DC) จากแบตเตอร่ีเป็น
กระแสสลบั (AC) สําหรับขบัมอเตอร์โดยใชต้วัแปลงท่ีไดรั้บการพฒันาให้กระแสไฟท่ีแปลงแลว้มี
กาํลงัเพิ่มข้ึนจาก 201.6 โวลต์เป็น 500 โวลต์อุปกรณ์แยกกาํลงั (Power Split Device) ทาํหน้าท่ีแยก
กาํลงัท่ีไดจ้ากเคร่ืองยนตส่์งออกไป 2 เส้นทางไดแ้ก่เส้นทางกลเป็นการส่งกาํลงัไปยงัมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนลอ้โดยตรงและเส้นทางไฟฟ้าโดยส่งกาํลงันั้นไปยงัเจเนเรเตอร์เพื่อผลิตไฟฟ้า
แบตเตอร่ี (Battery) ใชแ้บตเตอร่ีนิเกิลเมทลัไฮไดร์ (Ni-MH) ท่ีพฒันาให้สามารถรับและจ่ายไฟจาก
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เจเนเรเตอร์และมอเตอร์ไดสู้งข้ึนกว่าเดิมทาํให้รักษาระดบัการประจุไฟไดค้งท่ีโดยไม่ตอ้งรับการ
ประจุไฟจากภายนอกเหมือนรถไฟฟ้าทัว่ไป 

การเบรกและการลดความเร็ว 
เม่ือแตะเบรกมอเตอร์ไฟฟ้าจะทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งพลงังานและแปลงพลงังานจลท่ีเกิดจากการ

เบรกเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอร่ี 
ขณะจอดอยู่กบัที ่
เม่ือจอดรถอยู่กบัท่ีเคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้าจะหยุดทาํงานโดยอตัโนมติัเพื่อลดการใช้

นํ้ ามนัและการปล่อยควนัพิษโดยไม่ตอ้งเปลืองพลงังานกบัรอบเดินเบาขณะจอด 
การออกตัวขณะจอดและการเร่งความเร็วขณะความเร็วตํ่า 
เคร่ืองยนต์ระบบไฟฟ้าจะดึงพลงังานจากแบตเตอร่ีเพื่อช่วยให้ออกตวัได้รวดเร็วและเร่ง

ทะยานขณะความเร็วตํ่าไดด้งัใจ 
การขับขี่ทัว่ไป 
เคร่ืองยนตร์ะบบนํ้ามนัและมอเตอร์ไฟฟ้าจะทาํงานประสานกนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใชเ้ช้ือเพลิง

ใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด 
การเร่งความเร็วแบบกะทนัหัน 

มอเตอร์ไฟฟ้าจะดึงพลงังานเพิ่มจากแบตเตอร่ีมาเสริมกาํลงัช่วยให้เคร่ืองยนต์มีกาํลงัสูงสุดและ
สามารถเร่งความเร็วไดท้นัใจ 

การเบรกและการลดความเร็ว 
เม่ือแตะเบรกมอเตอร์ไฟฟ้าจะทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งพลงังานและแปลงพลงังานจลท่ีเกิดจากการ

เบรกเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอร่ี 
 
ขณะจอดอยู่กบัที ่
เม่ือจอดรถอยู่กบัท่ีเคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้าจะหยุดทาํงานโดยอตัโนมติัเพื่อลดการใช้

นํ้ ามนัและการปล่อยควนัพิษโดยไม่ตอ้งเปลืองพลงังานกบัรอบเดินเบาขณะจอด 
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แบบสอบถามงานวจัิย เร่ือง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริด Toyota Prius 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสมัภาษณ์  
โปรดทาํเคร่ืองหมาย  X  ลงในช่องวา่งตามท่ีตรงกบัความเห็นและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
1) เพศ               (   ) ชาย                            (   ) หญิง 
2) อาย ุ              (   ) ไม่เกิน 19ปี                (   ) 20 – 29 ปี                      (   ) 30 – 39 ปี 
                          (   ) 40 – 49 ปี                  (   ) 50 – 59 ปี                      (   ) มากกวา่ 59 ปี ข้ึนไป                   
 
3) สถานภาพ     (   ) โสด                           (   ) สมรส                            (   ) หยา่ร้าง / ไม่เปิดเผย 
4) การศึกษา      (   ) ประถมศึกษา             (   ) มธัยมศึกษา                    (   ) ปริญญาตรี                   
                          (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี                   
5) อาชีพ            (   ) เจา้ของกิจการส่วนตวั         (   ) นกัศึกษา               (   ) พนกังานเอกชนระดบัปฎิบติั
การ                    
                          (   ) พนกังานเอกชนระดบับริหาร             (   ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดบัปฎิบติัการ                       
                          (   ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดบับริหาร   (   ) อาชีพอิสระ เช่น หมอ ทนายความ อ่ืนๆ                                
                          (   ) เกษียณ                                               (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ 
.....................................................                    
6) รายไดค้รอบครัวต่อเดือน       
                         (   ) ไม่เกิน 30,000 บาท         (   ) 30,0001 – 60,000 บาท        (   ) 60,001 – 80,000 บาท                   
                         (   ) 80,001 – 100,000 บาท    (   ) 100,0001 – 120,000 บาท     (   ) สูงกวา่ 120,000 บาท  

 แบบสอบถามน้ีใชใ้นงานวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเนชัน่  ขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะถูกนาํไปใชเ้พ่ือประโยชนท์างการศึกษาเท่านั้น และไม่
มีผลเสียหายใดๆแก่ผูต้อบแบบสอบถาม  
 ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง  และขอกราบขอบพระคุณ
ล่วงหนา้ท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามน้ี         
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7) ท่ีพกัอาศยัของท่านเป็นดงัต่อไปน้ี 
(    )  บา้นเช่า    (    )  อาศยัอยูก่บัผูป้กครอง ญาติพ่ีนอ้ง  คนรู้จกั  (    ) เป็นเจา้ของเอง 
8) ปัจจุบนัท่านมีรถยนตส่์วนตวัใชใ้นครอบครัวหรือไม่ 
(    )  ไม่มี         (    )  มี จาํนวน 1 คนั  (    )  มี จาํนวน 2 คนั  (    )  มี จาํนวนมากกวา่ 2 คนั 
9) โดยปกติแลว้ ท่านเดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือรถสาธารณะ เป็นระยะทางประมาณก่ีกิโลเมตร
ต่อวนั 
(    )  ไม่เกิน 10 กิโลเมตร  (    ) 10 – 50 กิโลเมตร  (    ) 51 – 100 กิโลเมตร  (    ) มากกวา่ 100 กิโลเมตร 
10) ท่านมีแผนการจะซ้ือรถยนตใ์นช่วง 5 ปีถดัไปหรือไม่ 
(    )  ไม่มี [จบการทาํแบบสอบถาม]  (    ) มี [ตอบแบบสอบถามต่อดา้นล่าง] 
 
ส่วนที ่2  ทศันคตแิละความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับรถยนต์ไฮบริด 
1.กรุณาตอบแบบสอบถามแต่ละขอ้ต่อไปน้ีตามความรู้ความเขา้ใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  X ลงใน
ช่องทางขวามือแต่เพียงช่องเดียว 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัรถยนต์ไฮบริด ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างรถยนตไ์ฮบริดคือการ
ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษไอเสียตํ่า 

   

ระบบไฮบริดทาํข้ึนสาํหรับรถยนตข์นาดเลก็    
รถยนตไ์ฮบริดคือรถยนตอี์โคคาร์ ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่
เกิน 1,300 CC. 

   

ในทศันคติของท่าน  เทคโนโลยรีะบบรถยนตไ์ฮบริด 
อยูใ่นขั้นทดลองท่ีตอ้งลองถูกลองผิดอยู ่

   

ในไทยยงัไม่มีการขายเป็นเชิงพาณิชย ์    
ในไทยมีการขายขายเชิงพาณิชยเ์ตม็ตวั แต่อยูใ่น
วงจาํกดั 

   

รถยนตไ์ฮบริดไม่มีการผลิตในไทย    
รถยนตไ์ฮบริดท่ีจาํหน่ายในไทยมีคุณภาพดอ้ยกวา่
รถยนตไ์ฮบริดนาํเขา้จากต่างประเทศ 

   

รถยนตไ์ฮบริดเป็นรถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้า
แต่เพียงอยา่งเดียว 
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รถยนตไ์ฮบริดใชน้ํ้ ามนัปกติหรือพลงังานไฟฟ้าในการ
ขบัเคล่ือน (อยา่งใดอยา่งหน่ีง) 

   

รถยนตไ์ฮบริดใชก้ารผสมผสานของระบบเช้ือเพลิง 2 
ชนิด  
มอเตอร์ไฟฟ้าและนํ้ามนัปกติ ในการขบัเคล่ือน 

   

2. ตามการรับรู้ของท่าน รถยนตย์ีห่อ้ใดท่ีมีการผลกัดนัส่งเสริมการตลาดรถยนตไ์ฮบริดอยา่งมากท่ีสุด 
(เลือกตอบเพยีงขอ้เดียว  โดยใส่เคร่ืองหมาย  X ลงในช่องวา่งขา้งหนา้ยีห่อ้รถยนต)์ 
 

 ยีห่อ้  ยีห่อ้ 
 โตโยตา้  อีซุซุ 
 ฮอนดา้     นิสสนั 
 บีเอม็ดบัเบิลย ู    เชฟโรเลต็ 
 เบนซ์     อ่ืนๆ ระบุ……………………….. 

 
ส่วนที ่3 พฤตกิรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์โดยทัว่ไป 
1) หากท่านมีงบประมาณในการซ้ือรถใหม่คนัต่อไปในวงเงนิ 1 ถงึ 2 ล้านบาท ท่านจะเลือกรถของท่าน
อยา่งไร 
     (   ) ขอเป็นรถใชน้ํ้ามนัและใชแ้ก๊ซธรรมชาติ (NGV หรือ LPG)  (ขา้มไปตอบส่วนที ่5) 
     (   ) ขอเป็นรถท่ีใชน้ํ้ ามนัซ่ึงมีส่วนผสมของแก๊ซโซฮอลลห์รือนํ้ ามนัดีเซล (ขา้มไปตอบส่วนท่ี 5) 
     (   ) ขอเป็นรถยนตไ์ฮบริด (ตอบขอ้ต่อไป) 
 
2) หากเป็นรถยนตไ์ฮบริด รถยนตย์ีห่อ้และรุ่นใดท่ีท่านจะตดัสินใจซ้ือ 
(    ) Toyota Prius    (   )  Toyota Camry  (    ) Honda Accord  (    ) Honda Civic     
 
3)  เหตุผลหลกัท่ีสาํคญัท่ีสุด 3 อนัดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดรุ่นดงักล่าว  
(อนัดบัท่ี 1 มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด  อนัดบัท่ี 2 มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจรองลงมา   
อนัดบัท่ี 3 มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจแต่มีความสาํคญัรองจากอนัดบัหน่ึงและสอง) 
ก.  เช่ือมัน่ประหยดันํ้ ามนั              ข. การออกแบบสวยงาม                  ค. ปล่อยไอเสีย มลพษิตํ่า   
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ง. ความเป็นรถรุ่นใหม่                   จ. ขนาดของตวัถงัรถท่ีเหมาะสม     ฉ. อุปกรณ์มาตรฐานครบครัน
ทนัสมยั   ช. อะไหล่หาง่าย                            ซ. มีเครือข่ายการบริการครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี    ญ. บริการ
หลงัการขายดี   
ฏ.  ค่าบาํรุงรักษาตํ่า                        ฐ. ราคารถคุม้ค่า                               ฑ. ราคาขายต่อไม่ตกมากใน
อนาคต    
ฒ. อ่ืนๆ ……………………………………………… 
                                                                                               (ระบุ ก,  ข , ค, ง,……………..ฒ.)                

อนัดบั 1  
อนัดบั 2  
อนัดบั 3  

ส่วนที ่4 การประเมิรถยนต์โตโยต้าพรีอุส 
หากพิจารณารถยนตไ์ฮบริดยีห่อ้โตโยตา้พรีอุสเปรียบเทียบกบัรถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ (Civic, Accord, 
Camry) ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในประเดน็ต่อไปน้ี (โดยใส่เคร่ืองหมาย  X ลงบนตวัเลขในแต่ละ
ประเดน็) 
ด้านผลิตภณัฑ์พรีอุส 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    -----------   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความภูมิฐานตํ่ากวา่รถยนตไ์ฮบริดรุ่นอ่ืนๆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดตวัถงัรถภายนอกท่ีเลก็ ไม่เหมาะกบัการใชง้าน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รูปทรงแบบทา้ยตดั (Hatchback) ไม่เหมาะกบัการใชง้าน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดเคร่ืองยนต ์1,800 CC. ใหค้วามรู้สึกวา่เลก็ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เช่ือวา่ประหยดันํ้ามนัและปล่อยมลพิษตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รูปลกัษณ์ภายในสวยงาม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อุปกรณ์ Option มาตรฐานประจาํรถครบครัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เช่ือวา่ความทนทานระบบไฮบริดโดยรวมดี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ง่ายต่อการบาํรุงรักษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อ่ืนๆ (ระบุ ____________________________________) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ในแง่ผลิตภณัฑ ์รถยนตไ์ฮบริดในอุดมคติของท่านคือ(โปรดระบุยีห่อ้และ
รุ่น)………………………………….. 
 
ด้านราคา พรีอุส 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    -----------   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ราคารถใหม่เฉล่ียระดบั 1,300,00 บาทแพง ไม่คุม้ค่า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ราคาขายต่อในตลาดมีแนวโนม้ลดลงมาก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าใชจ่้ายดา้นการบาํรุงรักษาระบบไฮบริดแพง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อ่ืนๆ (ระบุ ____________________________________) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ในแง่ราคา รถยนตไ์ฮบริดจท่ี์ราคาเหมาะสมท่ีสุดกบัคุณภาพมากท่ีสุดคือรถยนต์
ยีห่อ้………………………… 
 
ด้านช่องทางการจําหน่ายพรีอุส 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    -----------   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

มีโชวรู์มค่อนขา้งนอ้ย อยูใ่นกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

พนกังานขายโดยทัว่ไปมีบุคลิกภาพท่ีดี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

มีโชวรู์มครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

มีศูนยบ์ริการครอบคลุมมากมายหลายพ้ืนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อะไหล่หาง่าย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่าซ่อม, ค่าอะไหล่ไม่แพง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อ่ืนๆ (ระบุ ____________________________________) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ด้านส่งเสริมการตลาดพรีอุส 
 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    -----------   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความถ่ีในการเห็นโฆษณา  ประชาสมัพนัธ์มาก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาออนไลน์นอ้ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ไม่สามารถจดจาํประเดน็ในส่ือโฆษณาท่ีนาํเสนอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การมีรถทดสอบขบัท่ีโชวรู์มจะช่วยใหก้ารตดัสินใจง่ายข้ึน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การออกบธูจาํหน่ายรถพรีอสุในหา้งสรรพสินคา้มีนอ้ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อ่ืนๆ (ระบุ 

____________________________________) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
****จบการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ท่านไม่ตอ้งตอบขอ้ความในส่วนท่ีหา้อีกต่อไป 
ขอขอบพระคุณ**** 
 
ส่วนที ่5 เหตุผลสําคญัท่ีสุดทีไ่ม่เลือกรถยนต์ไฮบริดขณะนี ้ 
(เลือกตอบเพยีงขอ้เดียว  โดยใส่เคร่ืองหมาย  X ลงในช่องวา่งขา้งหนา้หวัขอ้) 
 

 ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองยนตไ์ฮบริดวา่เป็นอยา่งไร 
 กงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาท่ีอาจจะสูงกวา่เคร่ืองยนตป์กติ 
 กงัวลเก่ียวกบัอายกุารใชง้านของแบตเตอร่ีสาํหรับเคร่ืองยนตไ์ฮบริด 
 กงัวลเก่ียวกบัราคาของแบตเตอร่ีสาํหรับรถยนตไ์ฮบริด 
 กงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชง้านของแบตเตอร่ีสาํหรับรถยนตไ์ฮบริด 
 ไม่มัน่ใจในเทคโนโลยเีน่ืองจากเป็นส่ิงใหม่ 
 ไม่มัน่ใจในเร่ืองความประหยดันํ้ ามนั 
 กงัวลเร่ืองความยุง่ยากในการใชง้าน 
 กงัวลเร่ืองความทนทานในการใชง้าน 
 ไม่ไดรั้บส่วนลดท่ีดี  
 ราคาขายต่อในอนาคตไม่ดี 
 เป็นกงัวลเก่ียวกบัการบริการหลงัการขาย หรือความพร้อมของอะไหล่ 
 เป็นกงัวลเก่ียวกบัความไวว้างใจได ้และความสามารถในการซ่อมบาํรุงของศูนยบ์ริการ 
 ไม่พอใจกบัภาพพจน์ของรถยีห่อ้นั้น 
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 ไม่พอใจกบัภาพพจน์ของรถรุ่นนั้น 
 ไม่สามารถเติมเช้ือเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล E85 
 ราคารถใหม่แพง ไม่คุม้ค่า 
 กงัวลเร่ืองสมรรถนะเคร่ืองยนตท่ี์อาจเร่งความเร็วไม่ดี 
 ไม่มีรถทดสอบใหล้องขบัข่ี 
 พนกังานขายไม่สามารถตอบปัญหาเร่ืองไฮบริดไดเ้ขา้ใจ 
 รถยนตไ์ฮบริดมีคนซ้ือใชน้อ้ย 
 อ่ืนๆ (ระบ ุ____________________________________) 
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