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บทคดัย่อ 

 

 งานวิจัยน้ีมีความมุ ่งหมายเพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริดของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 

400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ รอ้ยละ 

คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหโ์ดยใชค้า่ท ีการวเิคราะหก์ารแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบรายคู่ดว้ยวธิี

ความแตกต่างรายคู ่รวมถงึการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มอีายุ 38 - 46 ปี สถานภาพสมรส มรีะดบั

การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 70,001 บาทขึน้ไป ทศันคติต่อ

ผลติภณัฑ์ของรถยนต์โตโยต้า คมัรี่ไฮบรดิโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัดมีากโดยด้านขนาดมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมาไดแ้ก่ดา้นตราสนิคา้ ดา้นลกัษณะผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิาร การรบัประกนัและการรบัคนื ดา้นการออกแบบ ดา้น

คณุภาพสนิคา้ และดา้นสนิคา้ใหเ้ลอืก ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถาม มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิใน

อนาคต โดยสนใจที่จะซื้อมากหากราคาของรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริดเหมาะสมกับคุณภาพที่คาดหวังไว้  การ

รบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี ไม่จาํกดัระยะทางและการรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 

100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิมาก  

  ผู้บริโภคที่มีอายุ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระดบัการศึกษาสูงสุดและอาชีพแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อ

รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01และ.05 ตามลําดบัผูบ้รโิภคทีม่เีพศ รายไดต่้อเดอืนเฉลีย่และระดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มี

การตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี ไม่จํากดัระยะทาง แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และ.05 ตามลําดบั ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ อาชพีแตกต่างกนั มกีาร

ตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 

กม. แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายด้านได้แก่ ด้านสนิคา้ให้เลอืก ด้านคุณภาพสนิค้า 

ด้านการออบแบบ ด้านลกัษณะผลิตภัณฑ์ ด้านตราสนิค้า ด้านขนาด ด้านบริการ การรบัประกนัและการรบัคืน มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิในอนาคต 

ในขอ้การรบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ  5  ปี ไม่จาํกดัระยะทาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ให้

เลอืก ดา้นคุณภาพสนิคา้ ดา้นการออบแบบ ดา้นลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นบรกิาร การรบัประกนัและการ

รบัคืน มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบริด ในข้อการรับประกนัอุปกรณ์ของรถยนต์โต

โยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ยกเวน้ทศันคตดิา้นขนาดมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า  

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิการตดัสนิใจซือ้ รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study attitude on product and consumer's buying decision on 

Toyota Camry Hybrid in Bangkok Metropolis. The consumers are categorized by their individual 

demographical features. The research also aims to study the attitudes of consumers in Bangkok with regards 

to products and its correlation towards the decision to purchase Toyota Camry Hybrid automobiles. 

Questionnaires were used as the main method of data collection against a sample size of 400 respondents. 

Statistical tools utilized to carry out data analyses in this research are percentages, averages, standard 

deviations, t-test, one-way analysis of variance, method of paired comparison as well as correlation tests 

using Pearson product moment correlation coefficient analyses.  

 The results revealed that most of the respondents are male and are aged between 38 to 46 years 

old. Furthermore, they have education degrees that are above Bachelor’s degrees, work in the private 

industry and make at least Baht 70,001 for their monthly salaries. Overall and each aspect on attitudes of 

consumers towards Toyota Camry Hybrid automobiles have very good levels. The product aspect of size of 

vehicle has the highest average score , followed by product branding,  product features, product services, 

product warranty and product return, product design, product quality and product choice variety, respectively. 

The respondents indicated that they plan to purchase the automobile in the future if the price is in 

accordance with the level of expected quality, if there is 5 years warranty of hybrid batteries regardless of 

mileage as well as if there are warranties provided for Toyota Camry Hybrid accessories for a period of 3 

years, or 100,000 kilometers. The aforementioned factors have high correlations towards the decision to 

purchase Toyota Camry Hybrid automobiles.  

 There are different statistical significance of .01 and .05 levels, respectively between consumers 

with different age, monthly salary, education level and occupation and their decisions to purchase Toyota 

Camry Hybrid automobiles in the future. There are statistical significance of .01 and .05 levels , respectively, 

between consumers with different age, monthly salary, educational level and occupation and provision of 5 

years warranty of hybrid batteries regardless of mileage. There are different statistical significance of .01 

levels, between consumers with differing age, monthly salary, educational level and occupation and the 
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decision to purchase Toyota Camry Hybrid automobiles with provisions of warranties provided for Toyota 

Camry Hybrid accessories for a period of 3 years, or 100,000 kilometers. 

 

 The overall and each aspect on attitudes of consumers towards the automobile with regards to 

product quality, product design, product features, product branding, product size, product services and 

product warranty and return have moderately positive related to the decision to purchase Toyota Camry 

Hybrid in the future with regards to the provision of 5 years hybrid battery warranty regardless of mileage with 

a statistical significance of .01 level. Overall and each aspect on attitudes of consumers towards the 

automobile with regards to product quality, product design, product features, product branding, product size, 

product services and product warranty and return are correlated to the decision to purchase Toyota Camry 

Hybrid in the future with regards to the provision of warranties provided for Toyota Camry Hybrid accessories 

for a period of 3 years, or 100,000 kilometers with a statistical significance of .01 level. The two variables 

reported a positive correlation on a moderate level, with the exception of attitudes towards product size which 

reported a low level of correlation. 

 

Keywords: Attitude, Buying Decision, TOYOTA CAMRY HYBRID 

 

บทนํา 

 ปจัจุบันการเดินทางและขนส่งมีความสําคัญและมีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์

คอ่นขา้งมาก ทาํใหม้นุษยต์อ้งหาวธิกีารเดนิทางขนสง่ในวธิกีารต่างๆ และทางเลอืกหน่ึงทีท่มีนุษยเ์ลอืกใชค้่อนขา้งมาก

คอืรถยนตส์ว่นตวั รถยนตเ์ขา้มามบีทบาทสาํคญัในการเดนิทาง ตดิต่อสือ่สารและดาํเนินชวีติของมนุษย ์เพราะในทุกๆ

วนัมนุษยต์อ้งมกีารเดนิทางจากสถานทีห่น่ึงไปยงัอกีสถานทีห่น่ึง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมอืงใหญ่ทีม่กีารขยายตวั

อยา่งต่อเน่ือง ในขณะทีก่ารบรกิารขนสง่มวลชนของรฐับาลมไีม่พอเพยีง จงึเป็นการกระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภค

ใหต้อ้งการมรีถยนตส์ว่นตวัเพิม่มากขึน้ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากจาํนวนรถทีจ่ดทะเบยีนมจีาํนวนเพิม่ขึน้อยา่งมาก 

 และเน่ืองจากสถานการณ์ของราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้ ทําใหก้ารพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นเครื่องยนต์จงึมคีวาม

จาํเป็น เพือ่ทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยในการเตมิน้ํามนัเพือ่การเดนิทาง ขนสง่ และดาํเนินกจิกรรมต่างๆได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สําหรบัรถยนต์นัน้จะหันไปที่เทคโนโลยีเพื่อ

สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะรถไฮบรดิ คอื รถที่มแีหล่งกําเนิดของพลงังานมากกว่า 1 แห่งเช่น ประเภทที่ใชม้อเตอร์

ไฟฟ้ากบัเครื่องยนตป์ระเภทเผาไหมภ้ายใน หรอื ใชเ้ครื่องยนต์กบัลอ้ช่วยแรง หรอื มอเตอรไ์ฟฟ้ากบัลอ้ช่วยแรง หรอื

กงัหนัแก๊สกบัลอ้ชว่ยแรง เป็นตน้ 

 ทัง้น้ีเพือ่ใหร้ถยนตไ์ฮบรดิทีผ่ลติออกมาสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ และเพื่อ

เป็นประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาในรถยนต์รุ ่นต่อๆไป ผู้วิจ ัยจึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาทัศนคติด้าน

ผลติภณัฑแ์ละการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมปีญัหาการจราจรติดขดั

ค่อนขา้งมาก โดยผูว้จิยัเลอืกทีจ่ะทําการวจิยัรถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ซึง่เป็นรถยนต์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดใน

ประเทศไทยในกลุ่มรถยนตไ์ฮบรดิ 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ลกัษณะสว่นบุคคล 

2. เพื่อศกึษาทศันคติของผู้บรโิภคในด้านผลติภณัฑ ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่

ไฮบรดิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบง่เป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล (Personal characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.2 ทศันคตต่ิอผลติภณัฑข์องรถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

  

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิแตกต่างกนั 

2. ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาด

ตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อ

เดอืน ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการกําหนดตลาด

เป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมาย

นัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย  

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 

นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านทางประชากรที่แตกต่างกนัของส่วนการตลาด ค้นคว้าความ

ตอ้งการของสว่นการตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้  

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สําคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรน้ีอย่าง

รอบคอบ เพราะในปจัจุบนัตวัแปรด้านเพศมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการบรโิภค เน่ืองจากเหตุจากการทีส่ตรี

ทาํงานมากขึน้  

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายสาํคญัของการใช้

ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด นกัการตลาดจะสนใจจาํนวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใด

สนิคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจใน

ครวัเรอืน เพือ่ชว่ยในการพฒันากลยทุธการตลาดใหเ้หมาะสม  

4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรสาํคญัในการกําหนดส่วน

ของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อยา่งไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาด

ทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถอืเกณฑ์รายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมี

หรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ูปแบบการดํารงชวีติ 
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รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์

รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหก้ําหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะ

เกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชพี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2542: 44) ใหค้วามหมายทศันคต ิคอื 

ความรูส้กึนึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่ผูบ้รโิภคเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตี โดยใชเ้ป็นตวัเชื่อมระหว่าง

ความคดิและพฤตกิรรม นกัการตลาดนิยมใชเ้ครือ่งมอืการโฆษณาเพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้  

เสร ี วงษ์มณฑา (2542: 106) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิ (Attitude) เป็นความรูส้กึนึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล 

สิง่ของหรอืความคดิ ทศันคตเิป็นสิง่ทีจ่ะชกันําบุคคลใหเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึง่นักการตลาดจําเป็นต้องใชเ้ครื่องมอื

การตลาดเพือ่กาํหนดทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์หรอืชกันําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคตใินทางบวกต่อผลติภณัฑ ์ซึง่

จะมผีลชกันําใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ แต่ในความหมายของศพัท ์คอื ความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิ(Readiness to act) 

ถา้เรามทีา่ทคีวามรูส้กึหรอืทศันคตใินเชงิบวก เรายอ่มปฏบิตัอิอกมาในทางบวก แต่ถา้เรามทีา่ทคีวามรูส้กึในเชงิลบ เรา

กป็ฏบิตัอิอกมาในทางลบ 

โบวี ่ฮสุตนั และทรลิ (1995: 121) ใหค้วามหมายทศันคต ิคอื ความโน้มเอยีงในดา้นบวกหรอืความโน้มเอยีง

ในดา้นลบของบุคคลทีม่ต่ีอสนิคา้ บุคคล สถานที ่ แนวคดิหรอืประเดน็ต่างๆ ซึง่ทศันคตมิคีวามสาํคญัมากต่อนักการ

ตลาดเพราะทศันคตมิคีวามสมัพนัธต่์อกระบวนการซือ้และการกระทาํการซือ้ของผูบ้รโิภคทัง้หลาย  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด คอทเลอร ์(Kotler. 1997: 92) ใหค้วามหมายคําว่า

สว่นผสมทางการตลาดแบบ 4P’s ว่า หมายถงึเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายและนําไปสู่

การบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดได ้ซึง่เกดิขึน้จากการตดัสนิใจในการผสมผสานองคป์ระกอบ 4 สว่น คอื  

1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึสิง่ใดกต็ามทีเ่สนอใหแ้ก่ตลาด เพือ่สรา้งความสนใจ การเป็นเจา้ของการ

ใชห้รอืการบรโิภค โดยตอ้งตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็น อย่างไรกต็ามผลติภณัฑม์ไิดห้มายความถงึเพยีง

แคส่นิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้แต่ยงัหมายถงึวตัถุทางกายภาพ บรกิาร เหตุการณ์ บุคคล สถานที ่องคก์ารแนวความคดิ หรอืสิ่ง

ต่างๆ ขา้งตน้รวมกนั 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถงึ จํานวนรวมของคุณค่าทัง้หมดทีผู่บ้รโิภคยอมจ่ายเพื่อแลกกบัผลประโยชน์ที่

ไดร้บัของการมหีรอืใชส้นิคา้หรอืบรกิาร ในอดตีราคาเป็นปจัจยัหลกัทีก่ระทบต่อการตดัสนิใจเลอืกของผูซ้ือ้ ความคดิน้ี

ยงัคงเป็นจรงิสาํหรบัประเทศทีย่ากจนและกบัผลติภณัฑป์ระเภทของใชป้ระจาํ เพราะปจัจบุนัปจัจยัทีม่ใิชร่าคามบีทบาท

สาํคญัมากขึน้ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภค  

3. ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย (Place หรอื Channel) หมายถงึ กลุ่มขององคก์รอสิระหลายๆ องคก์รทีเ่ขา้

มาเกีย่วขอ้งกนัภายในกระบวนการของการนําสนิคา้หรอืบรกิารไปสูผู่บ้รโิภคคนสดุทา้ย หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายทาํหน้าทีเ่คลือ่นยา้ยสนิคา้และบรกิารจากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภค 

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ประกอบดว้ยเครื่องมอืทางการโฆษณา การขายโดยบุคคล การ

ส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรง ที่กจิการใช้อย่างประสมประสานกนั เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคก์ารโฆษณาและการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์

1 สนิคา้ใหเ้ลอืก (Product variety) ผูบ้รโิภคสว่นมากจะพอใจทีจ่ะเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ ีใหเ้ลอืกมากในรูปของส ี

กลิ่น รส ขนาดการบรรจุหบีห่อ แบบ ลกัษณะ เน่ืองจากผู้บรโิภคมคีวามต้องการที่แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูผ้ลติจงึ

จาํเป็นตอ้งมสีนิคา้หลากหลายเพือ่เป็นทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 

2 คณุภาพสนิคา้ (Quality) เป็นการวดัการทาํงานและวดัความคงทนของผลติภณัฑ ์เกณฑใ์นการวดัคุณภาพ

ถือหลกัความพงึพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั ถ้าสนิค้าคุณภาพตํ่าผู้ซื้อจะไม่ซื้อซํ้า ถ้าสนิค้า

คณุภาพสงูเกนิอาํนาจซือ้ของผูบ้รโิภคสนิคา้กข็ายไม่ได ้นักการตลาดต้องพจิารณาว่าสนิคา้ควรมคีุณภาพระดบัใดบา้ง
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และต้นทุนเท่าใดจงึจะเป็นทีพ่อใจของผูบ้รโิภค รวมทัง้คุณภาพสนิคา้ต้องสมํ่าเสมอและมมีาตรฐานเพื่อทีจ่ะสร้างการ

ยอมรบั 

3 การออกแบบ (Design) เป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบ ลกัษณะ การบรรจุหบีห่อ ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีจะมี

ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้ผูผ้ลติทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบจงึต้องศกึษาความต้องการ

ของผูบ้รโิภค เพือ่ออกแบบสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

4 ลกัษณะ (Feature) เป็นรปูร่างลกัษณะทีล่กูคา้สามารถมองเหน็ได ้และสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 

5 คอื รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั เช่น รปูร่าง ลกัษณะ รปูแบบ การบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

5 ตราสนิคา้ (Brand name) หมายถงึ ชื่อ คํา สญัลกัษณ์ การออกแบบหรอืส่วนประสมของสิง่ดงักล่าว เพื่อ

ระบถุงึสนิคา้และบรกิารของผูข้ายรายใดรายหน่ึงหรอืกลุ่มของผูข้าย เพือ่แสดงถงึลกัษณะทีแ่ตกต่างจากคูแ่ขง่ 

6 การบรรจุหบีห่อ (Packaging) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบ และการผลติสิง่บรรจุ หรอืสิง่

หอ่หุม้ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑเ์ป็นสิง่ทีใ่หเ้กดิการรบัรู ้คอืการมองเหน็สนิคา้เมื่อผูบ้รโิภคเกดิการยอมรบัในบรรจุภณัฑก์็

จะนําไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนัน้บรรจุภัณฑ์จึงต้องมีความโดดเด่น โดยอาจแสดงถึงตําแหน่ง

ผลติภณัฑส์นิคา้นัน้ใหช้ดัเจน 

7 ขนาด (Size) หมายถงึขนาดของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคมองเหน็หรอืเปรยีบเทยีบได ้โดยผูผ้ลติอาจจะบอกขนาด

เป็นตวัเลข หรอืตวัยอ่อกัษร เพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบและใชเ้ปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการได ้

8 บรกิาร (Service) การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัขึน้อยู่กบัการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของผูข้ายหรอืผูผ้ลติ 

คอื ผูบ้รโิภคมกัจะซือ้สนิคา้กบัรา้นคา้ทีใ่หบ้รกิารดแีละถกูใจ เชน่ การบรกิารหลงัการขาย เป็นตน้ 

9 การรบัประกนั (Warranties) เป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการแขง่ขนั โดยเฉพาะสนิคา้พวกรถยนต ์เครื่องใชใ้น

บา้น และเครื่องจกัร เพราะเป็นการลดความเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ของลูกคา้และรวมทัง้การสรา้งความเชื่อมัน่ ฉะนัน้ 

ผูผ้ลติหรอืคนกลางอาจเสนอการรบัประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืดว้ยคําพูด โดยทัว่ไปการรบัประกนัจะระบุเป็น

ประเดน็สาํคญั 3 ประเดน็ คอื 

9.1 การรบัประกนัตอ้งใหข้อ้มลูทีส่มบรูณ์วา่ ผูซ้ือ้จะรอ้งเรยีนทีไ่หน กบัใคร อยา่งไรเมือ่สนิคา้มปีญัหา 

9.2 การรบัประกนัจะตอ้งใหผู้บ้รโิภคทราบล่วงหน้าก่อนการซือ้ 

9.3 การรบัประกนัจะต้องระบุเงื่อนไขการรบัประกนัทางดา้นระยะเวลาขอบเขตความรบัผดิชอบและเงื่อนไข

อืน่ๆ 

10 การรบัคนื (Return) เมื่อผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ไปแลว้ พบว่าสนิคา้เหล่านัน้มคีวามเสยีหาย บกพร่อง หรอืไม่

เป็นไปตามที่ตกลงกนัไวก้่อนซือ้ กจ็ะเกดิความตอ้งการทีจ่ะคนืสนิคา้ทีซ่ือ้มานัน้ ทัง้น้ีกข็ ึน้กบัขอ้ตกลงทีต่กลงกนัไว้

ก่อนมกีารซือ้ขายสนิคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจ ประกอบดว้ยความหมายผูบ้รโิภค (Consumer) 

ความหมายพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) และทฤษฏเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior 

Model) และการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Purchase Decision)  

ความหมายผูบ้ริโภค  

เสร ี วงษ์มณฑา (2542: 30) ไดก้ล่าว ผูบ้รโิภค หมายถงึผูท้ีม่คีวามตอ้งการซือ้ มอีาํนาจซือ้ ทาํใหเ้กดิ

พฤตกิรรมการซือ้ และพฤตกิรรมการใช ้ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 7) ไดก้ล่าว ผูบ้รโิภค คอืบุคคลต่างๆ ทีม่คีวามสามารถในการซือ้ หรอืทกุคนทีม่เีงนิ  

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 54) ไดก้ล่าว ผูบ้รโิภค หมายถงึผูใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารขัน้สดุทา้ย หรอือาจ

หมายถงึ ผูท้ีซ่ือ้สนิคา้ไปเพือ่ใชส้ว่นตวั และครอบครวัหรอืการใชข้ ัน้สดุทา้ยสาํหรบัสนิคา้บรโิภค  
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ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

ศุภร เสรรีตัน์ (2544: 7) ไดก้ล่าว พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ 

การใชส้นิคา้และบรกิาร (ผลติภณัฑ)์ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นทีบุ่คคลต้องตดัสนิใจทัง้ก่อนและหลงัการกระทํา

ดงักล่าว  

ชฟิแมน และ คานุค (Schiffman ; & Kanuk. 1994: 7) ไดก้ล่าว พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่

บุคคลทําการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Usage) การประเมนิผล (Evaluating) และการใชจ้่าย 

(Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการ  

ศริวิรรณ และ คณะ (2541: 124) ไดก้ล่าว พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

และการกระทาํของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ผูท้ีส่นใจจะซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปี ถงึ 65 ปี 

[เน่ืองจากสามารถทีจ่ะทาํธรุกรรมทางการเงนิได:้ คุณสมบตัผิูส้มคัรสนิเชื่อ กรุงศรนิีวคาร ์บรษิทั อยุธยาแคปปิตอลออ

โตล้สี จาํกดั (มหาชน)] และอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ผูท้ีส่นใจจะซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิทีม่อีายตุัง้แต่ 20 ปีถงึ 65 ปี ซึง่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารกาํหนดตวัอยา่งโดยใชก้ารคาํนวณจาก

สตูรทีไ่มท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน โดยใชส้ตูรกาํหนดขนาดตวัอยา่ง n = Z
2

/4e
2 

ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และ

ใหค้วามผดิพลาดไมเ่กนิ 5% ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548: 14) ประมาณการสาํรอง 4 % 

ฉะนัน้ ขนาดตวัอย่างทีค่าํนวณไดเ้ท่ากบั 400 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple random sampling) การ

กาํหนดโควตา้ (Quota sampling) และการสุม่ตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience sampling) เพือ่เกบ็รวบรวม

ขอ้มลูโดยนําแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวจ้ดัเกบ็ขอ้มลู ณ โชวร์มูโตโยตา้จนครบ 400 คน ตามจาํนวนทีต่อ้งการ 

 

ผลการวิจยั 

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น เพศชาย จาํนวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.50 และเพศหญงิ จาํนวน 

134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.50 

 อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 38 - 46 ปี จาํนวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.00  รองลงมาคอือาย ุ

47 - 55 ปี จํานวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.00  อายุ 29 – 37 ปี จํานวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 อายุ 56 ปี

ขึน้ไป จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 และอายุ 20 - 28 ปี จาํนวน 7คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.75 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส จํานวน 236 คน คดิเป็นร้อยละ 59.00 

รองลงมามสีถานภาพโสด จาํนวน 154 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 และสถานภาพหมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 10 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 219 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 54.75 รองลงมาคอืปรญิญาตร ีจาํนวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.50 และการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร.ีจาํนวน 

3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 242 คน คดิเป็นร้อยละ 60.50 

รองลงมาคอืประกอบธุรกจิสว่นตวั จาํนวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 44 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 และพ่อบา้น/แมบ่า้น จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามลาํดบั  
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 รายได้ต่อเดือนเฉล่ีย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 70,001 บาทขึน้ไป จํานวน 168 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.00 รองลงมารายไดต่้อเดอืน 60,001 – 70,000 บาท จํานวน 118 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 

รายไดต่้อเดอืน 50,001 – 60,000 บาท จํานวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 รายไดต่้อเดอืน 40,001 – 50,000 บาท 

จํานวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 และรายไดต่้อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 

ตามลาํดบั 

 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ไฮบริดโดยรวม ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ

องค์ประกอบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมทีศันคตดิมีากทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มคีะแนนมากที่สุดได้แก่ 

ดา้นขนาด รองลงมาได้แก่ด้านตราสนิคา้ ดา้นลกัษณะผลติภณัฑ์ ดา้นบรกิาร การรบัประกนัและการรบัคนื ดา้นการ

ออกแบบ ดา้นคณุภาพสนิคา้ และองคป์ระกอบทีม่คีะแนนน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ใหเ้ลอืก ตามลาํดบั 

 

สรปุผล 

สมมติฐานท่ี  1  ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิแตกต่างกนั 

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิแตกต่างกนั 

ไฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี ไมจ่าํกดัระยะทาง มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

และในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิ ในขอ้การ

รบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี ไม่จํากดัระยะทาง มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และมกีารตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรี่

ไฮบริด ในขอ้การตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิในอนาคต และในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนต์โต

โยต้าคมัรี่ไฮบริด 3 ปี หรอื 100,000 กม. มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบริดแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิแตกต่าง

กนั ไฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้

รถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 โดยสถานภาพโสด/หม้าย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่มกีารตดัสนิใจซือ้มากกวา่สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรี่

ไฮบรดิแตกต่างกนั ไฮบรดิ ในขอ้การตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิในอนาคต และในขอ้การรบัประกนั

แบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี ไม่จํากดัระยะทาง มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 และมกีารตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของ

รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ไม่แตกต่างกนั 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การ

รบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี ไม่จํากดัระยะทาง มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

ในข้อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบริดในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึ่ง

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และมกีารตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของ
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รถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โต

โยตา้คมัรีไ่ฮบรดิไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และมกีาร

ตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิ ในข้อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบริดในอนาคต และในข้อการ

รบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรี่

ไฮบรดิแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมตฐิานที ่ 2.1  ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ใหเ้ลอืก ดา้น

คณุภาพสนิคา้ ดา้นการออบแบบ ดา้นลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นขนาด ดา้นบรกิาร การรบัประกนัและการ

รบัคนื มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ

ในอนาคตอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เมื่อ

ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายดา้นสงูขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้

การตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิในอนาคตเพิม่ขึน้ปานกลาง  

 สมมตฐิานที ่ 2.2  ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ใหเ้ลอืก ดา้น

คุณภาพสนิคา้ ดา้นการออบแบบ ดา้นลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นขนาด ดา้นบรกิาร การรบัประกนัและการ

รบัคนื มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัแบตเตอรี่ไฮบรดิ 5 ปี ไม่

จาํกดัระยะทาง มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตวัแปรทัง้สอง

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เมื่อทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายดา้น

สงูขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี ไม่จํากดัระยะทาง มี

ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิเพิม่ขึน้ปานกลาง 

 สมมตฐิานที ่2.3  ทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ใหเ้ลอืก ดา้น

คุณภาพสนิค้า ด้านการออบแบบ ด้านลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ด้านตราสนิคา้ ด้านบรกิาร การรบัประกนัและการรบัคนื มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 

3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตวัแปร

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และเมื่อทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค ดา้นขนาด

สงูขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี 

หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิเพิม่ขึน้ตํ่า 

 

อภิปรายผล 

 1.ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิแตกต่างกนั โดยผูห้ญงิมทีศันคตทิีบ่วกมากกว่า

เพศชาย ผูม้อีายุตัง้แต่ 38 - 46 ปี จะมกีารตดัสนิใจซือ้สงูมากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั

อยู ่มกีารตดัสนิใจซือ้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีี

การตดัสนิใจซือ้สงูกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืตํ่ากวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวัมกีาร

ตดัสนิใจซือ้สงูกวา่อาชพีอืน่ และผูบ้รโิภคทีร่ายได ้70,001 บาทขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซือ้ในอนาคตมากทีส่ดุ 

 2 ทศันคตทิี่มต่ีอผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคโดยรวม และรายด้านไดแ้ก่ ด้านสนิคา้ให้เลอืก ดา้นคุณภาพสนิค้า 

ดา้นการออบแบบ ดา้นลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ ดา้นขนาด ดา้นบรกิาร การรบัประกนัและการรบัคนื  
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 2.1 มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรี่

ไฮบรดิในอนาคตอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลาง  

 2.2 มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัแบตเตอรีไ่ฮบรดิ 5 ปี 

ไมจ่าํกดัระยะทาง มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปร

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 2.3 มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของรถยนต์โต

โยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง สว่นทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑข์อง

ผู้บรโิภคด้านขนาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคมัรี่ไฮบรดิ ในขอ้การรบัประกนัอุปกรณ์ของ

รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิ 3 ปี หรอื 100,000 กม. มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้คมัรีไ่ฮบรดิอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา ทศันคตดิา้นผลติภณัฑแ์ละการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรีไ่ฮบรดิ ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหท้ราบถงึทศันคตดิา้นผลติภณัฑแ์ละการตดัสนิใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ คมัรีไ่ฮบรดิ

ในเขตจงัหวดัอืน่ๆ เชน่ เชยีงใหม ่นครราชสมีา เพือ่นําขอ้มลูไปใชไ้ดถ้กูตอ้งในแต่ละพืน้ที ่

 2. ควรศกึษา การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา ทศันคตดิ้านผลติภณัฑแ์ละการตดัสนิใจซือ้รถยนต์โตโยต้าคมัรี่

ไฮบรดิ กบัรถยนตย์ีห่อ้อืน่ทีม่คีวามแตกต่างของขนาดเครือ่งยนต ์เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการผลติรถยนตห์รอื

นําเขา้รถยนต ์ในการวางแผน การลงทนุ และการดาํเนินงานทางธรุกจิต่อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพน์ฉบบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ย ความกรุณาของรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์

ทีไ่ดก้รุณาใหค้ําปรกึษาและแนะนําทีม่คุีณค่า ช่วยเหลอื และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยัฉบบัน้ีดว้ย

ความเมตตา นบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินการจนสาํเรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา 

และขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิณ์รงค ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์

เป็นกรรมการสอบสารนิพนธแ์ละเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทกุทา่น ทีป่ระสทิธิป์ระสาทความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ใหค้วาม

เมตตา ช่วยเหลอืด้วยดเีสมอมา รวมทัง้เจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและ

อํานวนความสะดวกต่างๆ และขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทีใ่หม้ติรภาพ ความช่วยเหลอื ประสบการณ์ และความทรงจํา          

ทีด่ต่ีางๆ ในการเรยีนและทาํกจิกรรมร่วมกนัมา 

ขอขอบพระคุณ ศูนย์บรกิารรถยนต์โตโยต้าและผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะหใ์น

การตอบแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา ผูล่้วงลบั 

และมารดา ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนนัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครู

บาอาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน ตลอดจนครอบครวัทีส่นับสนุนและให้

กาํลงัใจ อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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