
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ 
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

นุชจรี  มุ่งหาทรพัย*์ 
ดร.โสภณ  แยม้กลิน่** 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะของผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตัวอย่างที่ใช้ในคร้ังน้ีเป็นผู้ที่ซ้ือรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จาํนวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Chi – Square 
ผลการวิจัยพบว่า 

1) ด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ ประเภทที่ผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลือกซ้ือส่วนใหญ่คือรถกระบะตอนคร่ึง ย่ีห้อโตโยต้ามากที่สดุ โดยจะใช้เพ่ืออาํนวยความสะดวก
ในการเดินทางมากที่สดุ ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการตัดสนิใจ คือ 1 – 6 เดือน โดยส่วนใหญ่ซ้ือใน
ราคา 600,001 – 800,000 บาท ผู้ที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจมากที่สุด คือ ครอบครัว และ
ชาํระเงินโดยการผ่อนชาํระมากที่สดุ 

2) ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑใ์ห้ความสาํคัญ ในด้านอุปกรณ์
ระบบความปลอดภัยและเคร่ืองยนต์ รวมทั้งรปูลักษณต์ัวรถยนต์ ด้านราคาให้ความสาํคัญ ในด้าน
ราคาขายรถกระบะของศูนย์จัดจาํหน่าย เง่ือนไขในการผ่อนชาํระ และราคาอะไหล่ในการซ่อม
บาํรุง ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายให้ความสาํคัญ ในด้านศูนย์บริการติดต่อได้ง่าย/ใกล้บ้าน และ
เพียงพอต่อการใช้บริการ และด้านการส่งเสริมทางการตลาดให้ความสาํคัญ ในด้านดอกเบี้ ยตํ่า 
การลดราคาพิเศษ ของแถมและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ฟิล์มกรองแสง พ้ืนปูกระบะ ประกนัภัยช้ัน 1 
เป็นต้น 

3) ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย มีอทิธพิลต่อการเลือก
ซ้ือประเภทของรถกระบะ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอทิธพิลต่อการเลือกซ้ือรถกระบะใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 
 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติย์   สาขาบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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4) ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ มีอทิธิพลต่อการเลือกซ้ือประเภทรถ
กระบะ และผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ือ ส่วนเพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประเภทของรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 
 
1. บทนาํ 

 ในยุคปัจจุบัน การคมนาคมทางบกถือได้ว่าเป็นการคมนาคมประเภทหน่ึงที่ประชาชน
นิยมใช้กนัมากที่สดุ รถยนต์จึงกลายปัจจัยที่สาํคัญอย่างหน่ึงในการดาํเนินชีวิตของประชาชน ทั้งใช้
เพ่ือการเดินทางส่วนบุคคล และใช้เพ่ือกิจการทางธุรกิจ การคาดการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ไทยในปี พ.ศ. 2557 การผลิตจะมีการปรับตัวลดลงเลก็น้อยเม่ือเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา โดย
คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2.3 ล้านคัน แบ่งเป็นการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ
ประมาณ 1 - 1.3 ล้านคัน และการส่งออกรถยนต์อย่างน้อยประมาณ 1.25 ล้านคัน ขณะที่ตลาด
รถยนต์ในประเทศจะเป็นการปรับตัวเข้าสู่ฐานปกติเท่าน้ัน เพราะหากไม่มีโครงการรถคันแรก มา
ผลักดันยอดขายให้เติบโตแบบผดิปกติในช่วงก่อนหน้า อตัราการเติบโตในตลาดรถยนต์จะเติบโต
ได้ประมาณปีละ 5 - 6% คิดเป็นยอดขายประมาณ 1,300,000 คัน 

 อุตสาหกรรมรถกระบะของไทย ยังคงเป็นตลาดที่มูลค่ามาก และเหตุผลสาํคัญ ก็
เน่ืองมาจากประเทศไทยมีการขนส่งมากย่ิงขึ้น อกีทั้งมีผู้ประกอบการธุรกจิพาณิชย์แบบ SME มี
มากย่ิงขึ้นเช่นกนั ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 มียอดขายจาํนวน 578,935 คัน มีส่วนแบ่งทางการตลาด
สงูถงึ ร้อยละ 43.51 จากตลาดรถยนต์ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ต่างๆมีแข่งขัน
กนัสงูต่อเน่ืองตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ 2 บริษัทใหญ่ คือ โตโยต้า และ อซีูซุ ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาด
รวมกันสูงถึง ร้อยละ 71.58  จําแนกเป็นโตโยต้า ร้อยละ 40.16 และ อีซูซุ ร้อยละ 31.42 
ตามลาํดับ 

จากการศึกษาข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีจาํนวนรถที่
จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม - 31 ธันวาคม  2556 โดยเป็นรถกระบะจํานวน  
4,197 คันสงูสดุเป็นอนัดับ 3 ของภาคตะวันออก และมีรถกระบะจดทะเบียนสะสมถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 แล้วเป็นจาํนวน 61,138 คัน นอกจากน้ี จังหวัดฉะเชิงเทรายังเป็นอีก
จังหวัดหน่ึงที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งภาคอุตสาหกรรม เช่น นิคม
อตุสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอตุสาหกรรมเกตเวย์ นิคมอตุสาหกรรมท ีเอฟ ดี อกีทั้งยังมีบริษัทจาก
ค่ายรถยนต์ เช่นโตโยต้า และ อีซูซุ ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดอีกด้วย รวมถึงภาคการเกษตร ภาค
ธุรกิจ การค้าขาย ซ่ึงส่งผลให้ผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีความต้องการรถกระบะเพ่ือช่วย
เพ่ิมความสะดวกในการประกอบธุรกจิอย่างต่อเน่ือง  
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2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  
 2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะของผู้บริโภคในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
3. สมมติฐานของการวิจยั 
 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.2 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกนั 

 
4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
  4.1 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนาํไปกาํหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
  4.2 สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นข้อมูลสาํหรับผู้ประกอบการผลิตและ
จาํหน่ายรถยนต์ ใช้วางแผนทางการตลาดของสนิค้าให้ถูกต้องมากขึ้น 
  4.3 สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนเพ่ิมยอดขายและสร้างความ
น่าสนใจให้สินค้า เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและทําให้การวางแผนต่างๆมี
ประสทิธภิาพมากขึ้น 
 
5. ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ที่เคยซ้ือรถกระบะที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ตามแนวคิดของฟิลลิป 
คอตเลอร์ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ ประกอบด้วย ผู้บริโภคต้องการ
ซ้ืออะไร (What) ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ทาํไมผู้บริโภคจึงได้ตัดสนิใจซ้ือ (Why) ใครบ้างมี
ส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ (Whom) และผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วง เดือน มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 

98



6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งรูปแบบของ
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน  

    ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ ประกอบด้วย ประเภทของ
รถกระบะที่ซ้ือ ย่ีห้อของรถกระบะที่ซ้ือ วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือรถกระบะ การวางแผนก่อน
การตัดสนิใจซ้ือรถกระบะ งบประมาณในการซ้ือรถกระบะ ผู้ที่มีอทิธพิลหลักในการตัดสนิใจซ้ือรถ
กระบะ วิธกีารชาํระเงินของรถกระบะ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถกระบะ โดยแยกเป็น
ปัจจัยต่างๆ ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย  
ลักษณะตัววัดแบบ Likert scale โดยพิจารณาข้อมูลแบบช่วง (Interval Scale) โดยแบ่งเป็น 5 
ระดับ  

การอภิปรายผลของการวิจัยลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท

อนัตรภาคช้ัน ได้ดังน้ี 
 

การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียตามระดับความสาํคญัที่มีต่อการเลือกซ้ือรถกระบะ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 4.21 – 5.00   คือ  ระดับความสาํคญัมากที่สดุ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.41 – 4.20   คือ  ระดับความสาํคญัมาก 
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.61 – 3.40   คือ  ระดับความสาํคญัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.81 – 2.60   คือ  ระดับความสาํคญัน้อย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.80   คือ  ระดับความสาํคญัน้อยที่สดุ 

 
7. ผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่า ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ผู้ชาย มีอายุ 31-40 ปีมากที่สดุ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย 
มากที่สดุ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีรายได้ไม่เกนิ 20,000 บาท มากที่สดุ  
ด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ ประเภทของรถกระบะที่เลือกซ้ือ  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือรถกระบะตอนคร่ึง วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือ ส่วนใหญ่ซ้ือรถ

กระบะเพ่ือใช้อาํนวยความสะดวกในการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการตัดสินใจซ้ือ ใช้เวลาใน
การตัดสนิใจ คือ 1 – 6 เดือนมากที่สดุ ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการซ้ือรถกระบะ ราคา 
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600,001 – 800,000 บาท ซ่ึงครอบครัวเป็นผู้มีอทิธพิลหลักในการตัดสนิใจซ้ือมากที่สดุ วิธกีาร
ชาํระเงิน ส่วนใหญ่ชาํระด้วยการผ่อนชาํระ  

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า
ปัจจัยโดยรวมมีความสาํคัญมาก 

จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑมี์อทิธิพล ในพฤติกรรมด้านประเภทการ
เลือกซ้ือรถกระบะ วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือ ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการตัดสินใจซ้ือ และ
งบประมาณในการซ้ือ  ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพล ในด้านประเภทการเลือกซ้ือรถกระบะ  ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีอิทธิพล ในพฤติกรรมด้าน วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือ และ 
งบประมาณในการซ้ือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพฤติกรรมทุกด้าน ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

จากการศึกษา ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกันพบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ ปัจจัยด้านอายุมีอทิธพิล ในพฤติกรรมด้านประเภทการเลือกซ้ือ
รถกระบะ งบประมาณในการซ้ือ และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ปัจจัยด้านสถานภาพมีอิทธิพล 
ในพฤติกรรมด้านประเภทการเลือกซ้ือรถกระบะ ผู้มีอทิธิพลในการตัดสนิใจซ้ือ  และวิธกีารชาํระ
เงิน ปัจจัยด้านอาชีพมีอทิธิพล ในพฤติกรรมด้านประเภทการเลือกซ้ือรถกระบะ ย่ีห้อรถกระบะที่
เลือกซ้ือ วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ และผู้มีอิทธิในการตัดสินใจ ปัจจัย
ด้านการศึกษามีอิทธิพล ในพฤติกรรมด้านประเภทการเลือกซ้ือรถกระบะ วัตถุประสงค์หลักใน
การซ้ือ งบประมาณในการซ้ือ และผู้มีอิทธิในการตัดสินใจซ้ือ  ปัจจัยด้านรายได้มีอิทธิพล ใน
พฤติกรรมด้านประเภทการเลือกซ้ือรถกระบะ ระยะเวลาที่ใช่ก่อนการตัดสนิใจซ้ือ งบประมาณใน
การซ้ือ และผู้มีอทิธใินการตัดสนิใจซ้ือ ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

 
8. อภิปรายผลการวิจยั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑมี์อทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถ

กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย เคร่ืองยนต์และรูปลักษณะของ
ตัวรถยนต์ ซ่ึงในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถกระบะของผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสาํคัญกับตัว
ผลิตภัณฑ์ของรถกระบะมากขึ้ น ทั้งทางด้านลักษณะทางกายภาพของสินค้าและด้านความ
หลากหลายของสนิค้า สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑเ์ป็นสิ่งที่
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกดิความพึงพอใจ อาจจะสมัผัสได้และสมัผัสไม่ได้ แต่เป็น
สิ่งที่ทาํให้ผู้บริโภคพอใจที่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ั์น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถ

กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านราคาขายรถกระบะของศูนย์จัดจาํหน่าย เง่ือนไขในการผ่อน
ชาํระ และ ราคาอะไหล่ในการซ่อมบาํรุง ซ่ึงในการตัดสนิใจเลือกซ้ือรถกระบะของผู้บริโภคจะให้
ความสาํคัญกับราคาขายของศูนย์จัดจาํหน่าย ซ่ึงสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้มีความสนใจในการ
เลือกซ้ือรถกระบะมากขึ้นได้ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543) ที่ได้กล่าวว่า ราคามี
ความสาํคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการแข่งขันและการได้มาซ่ึงส่วน
ครองตลาดของธุรกจิ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านศูนย์บริการติดต่อได้ง่าย/ใกล้บ้าน และจาํนวน
ศูนย์บริการเพียงพอต่อการใช้บริการ พบว่าศูนย์บริการที่ดีและเพียงพอ สามารถสร้างความ
แตกต่างและสามารถทาํให้ลูกค้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีอยู่ได้ สอดคล้องกับ ศรินทิพย์ ธีร
ธนิตนันท์  กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2553) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้บริโภคให้
ความสาํคัญมากที่สดุ คือ ปัจจัยด้านจาํนวนสาขา ของโชว์รูมและศูนย์บริการมีมากและกระจายอยู่
โดยทั่วเพียงพอต่อความต้องการ ซ่ึงมีความสมัพันธต่์อการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีอทิธพิลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือรถกระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านดอกเบี้ยตํ่า การลดราคาพิเศษ แถมประกนัภัยช้ัน
1 ของแถมและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ฟิล์มกรองแสง พ้ืนปูกระบะ รวมถึงเงินดาวน์ขั้นตํ่าน้อย เม่ือ
พิจารณาพบว่าการแข่งขนัในตลาดมีการแข่งขนัที่สงูมาก การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสนิใจใน
การเลือกซ้ือต้องดึงดูดและกระตุ้นให้เกดิการสนใจ สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543) ที่
ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซ้ือ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริโภค
และ 2. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะใน

จังหวัดฉะเชิงเทราไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในการตัดสนิใจซ้ือรถกระบะในแต่ละเพศ จะมีปัจจัย
ด้านต่างๆประกอบกนั ดังน้ัน ปัจจัยด้านเพศจึงไม่เป็นปัจจัยสาํคัญต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับ กิติศักดิ์ สุริยรัตน์พิมล (2548) ทาํการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราย่ีห้อรถกระบะ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า เพศไม่มีความสมัพันธก์บัการตัดสนิใจเลือกซ้ือตราย่ีห้อรถกระบะ 4 ประตู 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะใน

จังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี เลือกซ้ือรถ
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กระบะประเภทตอนคร่ึง เป็นช่วงอายุที่กําลังสร้างความม่ันคงให้ชีวิต หน้าที่การงาน สร้าง
ครอบครัว จึงหาสิ่งอาํนวยความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้ น 
สอดคล้องกับ นพรัตน์ คุณยศย่ิง (2553) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านอายุมีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของผู้�บริโภค 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะ

ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่แตกต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จะเลือก
ซ้ือรถกระบะประเภทตอนคร่ึง เพ่ือใช้อาํนวยความสะดวกในการเดินทางของของทุกคนใน
ครอบครัว โดยครอบครัวจะร่วมกนัตัดสนิใจในการเลือกซ้ือ และช่วยเสริมสร้างความภมิูใจให้แก่
ครอบครัว สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า ความต้องการในการบริโภคสินค้า
บางอย่าง เช่น รถยนต์ จาํเป็นที่จะต้องเป็นความพอใจร่วมกนั 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะใน

จังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
เลือกซ้ือรถกระบะประเภทตอนคร่ึง เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเดินทางและใช้เพ่ือประกอบ
กจิการทาํธุรกิจ เป็นอาชีพที่ต้องการรถยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และอาํนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับ ดวงฤทัย นาคจินดา (2548) 
ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี พบว่า อาชีพ มีความสมัพันธก์บัการตัดสนิใจซ้ือรถยนต์บรรทุกขนาด 1 
ตันในจังหวัดชลบุรี ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา และด้านส่งเสริมการขาย 

 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับตํ่า

กว่าปริญญาตรี การเลือกซ้ือรถกระบะจึงเน้นเร่ืองประโยชน์ใช้สอย ไม่สนใจความหรูหรา ไม่นิยม
รถราคาสูง สอดคล้องกับ นพรัตน์ คุณยศย่ิง (2553) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง จังหวัดลาํปาง พบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกนั มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง จังหวัด
ลาํปาง 

 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถกระบะใน
จังหวัดฉะเชิงเทราแตกต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท 
การเลือกซ้ือรถกระบะจึงใช้เพ่ือการประกอบกจิการในการสร้างรายได้เป็นหลัก ซ่ึงผู้ที่มีรายได้สงูก็
จะเลือกซ้ือรถยนต์ที่มีราคาสงูตามไปด้วย สอดคล้องกบันพรัตน์ คุณยศย่ิง (2553) ทาํการศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง 
จังหวัดลาํปาง พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภคใน
อาํเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

102



9. ขอ้เสนอแนะ 
ผู้ทาํวิจัยจะเสนอแนะและแสดงความคิดเหน็ที่เป็นประโยชน์ ในการกาํหนดแนวทาง

ด้านต่างๆ เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพทางการตลาด ดังน้ี 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตรถยนต์ต้องมีการศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจัง เช่น โครงสร้าง

ของตัวรถกระบะที่แขง็แรง ถุงลมและม่านนิรภัย เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและเพ่ิมความม่ันใจในการ
ขับขี่ ให้แก่ผู้บริโภค รองลงมาคือเร่ือง เคร่ืองยนต์และสมรรถนะการวิ่ง ความเร็วแรงของ
เคร่ืองยนต์ยังคงเป็นสิ่งสาํคัญอีกประการหน่ึง การพัฒนาเคร่ืองยนต์ในปัจจุบันจึงควรศึกษา

เคร่ืองยนต์ที่ช่วยในการประหยัดนํ้ามันหรือพลังงานทดแทนด้วย เน่ืองจากราคานํ้ามันยังคงมี
แนวโน้มสงูขึ้นอย่างต่อเน่ือง อกีทั้งรูปลักษณ์ของตัวรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก ต้องพัฒนามี
ความสวยงาม โฉบเฉ่ียว ตามยุคสมัย โดยเฉพาะรถกระบะประเภทตอนคร่ึงซ่ึงเป็นประเภทที่
ผู้บริโภคนิยมซ้ือมากที่สดุ 
  2. ด้านราคา ผู้จัดจาํหน่ายรถยนต์ต้องคาํนึงถึงความเหมาะสมของราคาขาย เง่ือนไขใน
การผ่อนชําระ และราคาอะไหล่ในการซ่อมบํารุงที่พอเหมาะ ซ่ึงการตั้งราคาอาจพิจารณาจาก
ผู้ประกอบการรายอื่นในตลาด โดยเฉพาะรถกระบะประเภทตอนคร่ึงซ่ึงเป็นประเภทที่ผู้บริโภค
นิยมซ้ือมากที่สดุ อาจตั้งราคาขายพิเศษเพ่ือเพ่ิมความดึงดูดใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภค 

3. ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความสาํคัญในเร่ืองของทาํเลที่ตั้ง
ศูนย์บริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้บริโภค การบริการของพนักงานที่ดี 
รวมถงึความสะอาดของศูนย์บริการ เพ่ือสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคหลังจากใช้บริการ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดทาํอย่างต่อเน่ือง เพราะ การส่งเสริมการตลาด
สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกดิการตัดสนิใจซ้ือที่รวดเรว็มากย่ิงขึ้น โดยการสร้างสื่อหรือการ
โฆษณาควรกระตุ้นความต้องการซ้ือของคนในครอบครัวด้วย เพราะ ครอบครับเป็นผู้มีอิทธิพล
หลักในการช่วยตัดสนิใจ 
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