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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อรถกระบะอี ซู ซุ 1.9 ดี ดี ไอ
บลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจ และปัจจั ย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษา
เชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรในการศึกษาคือผู้ที่ซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ 400 คน
โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการศึกษา และนาข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
การทดสอบสมมติฐานแบบ t-test, (One-Way ANOVA), Correlation และ Regression analysis
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพสมรส
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา ในเรื่องราคาค่าชาระเงินดาวน์น้อยกว่า 25% และราคาขายต่อรถยนต์กระบะอีซูซุได้ราคาดี ด้านการจัด
จาหน่าย ในเรื่องจานวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีเพียงพอ มาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการรับข่าวสารของรถยนต์จากสื่อต่างๆ การชิงโชครางวัลใหญ่ และมีบริการทดลองขับ
ด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยที่ดี ด้านลักษณะกายภาพภายนอกในเรื่องมีห้องรับรอง
และห้องน้าสาหรับลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ รถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ที่นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้จัดจาหน่าย ควรกาหนดเงินดาวน์ต่า ระยะเวลาผ่อนชาระยาวนาน รับ
แลกเปลี่ยนรถเก่าที่มีประวัติการบารุงรักษากับศูนย์บริการในราคาสูง ขยายศูนย์การจาหน่ายและบริการหลังการขาย
ให้เพียงพอกับผู้บริโภค เพิ่มการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง อบรม
พนักงานให้สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ รถกระบะอีซูซุ
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Abstract
The purposes of this study were to determine the process of decision making and marketing mix
factors influencing consumer decision to purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck. The overall 400
customers who purchased ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck that were chosen and utilized the
questionnaires as the study tool for this quantitative study. The descriptive and inferential statistics used for data
analysis of percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Anova, correlation, and regression analysis.
Findings from the study revealed that most of respondents were males, age between 26-35 years old,
married status, earned bachelor degree, work for private industries, and average monthly income between
20,000-30,000 baht. The overall picture of the opinions of marketing mix factors influencing consumer to
purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck were at high level. The factors of personal different such
as age, marital status, and monthly income affected the decision to purchase ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER
pickup truck at statistically significant .05. Marketing mix factors correlated to consumer decision to purchase
ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck in Bangkok with high level of opinions in same direction such as
prices, down payment less than 25 percent, good resale value, show rooms and services center are
appropriate, service standard and reliability of the dealers, receive auto information from multimedia, grand
prize sweepstakes, and offer test drive service. The process of the service issue concerning security system is
appropriate including customer waiting area and bath rooms which influence consumer decision to purchase
ISUZU 1.9 Ddi BLUE POWER pickup truck at statistically significant .05.
Recommendations from this study were that dealers should normalize low down payment, longer
period of lease, offer good price with well maintenance vehicles, expand distribution channel, communicate
with consumer thru multimedia, organizes promotional activities continuously, well trained service personnel,
and optimize of modern technology to provide the service to customer’s satisfaction.
Keywords: marketing mix, decision purchase, ISUZU pickup truck
ได้ตั้งเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยต้องการ
เป็นฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่อันดับที่ 14 ของโลก
จากสถานภาพปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีกาลัง
การผลิ ตอยู่ ที่ ประมาณ 1.4 ล้ านคั น/ปี และมี รถกระบะ
(Pickup) ขนาด 1 ตั น เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ส าคั ญ
ที่สามารถผลิตและส่งออกจนได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศทั่วโลก สาหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2559 นี้

ความเป็นมาของปัญหา
ในประเทศไทยอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถทารายได้
จากการส่งออกปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งยังเป็น
อุ ตสาหกรรมเป้ าหมายที่ มี ศั กยภาพในการพั ฒนาให้
สามารถแข่งขันกับประเทศชั้นนาอื่นๆ ของโลก โดยรัฐบาล
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ยอดขายรถยนต์ในประเทศ น่าจะยังอยู่ท่ามกลางความ
เสี่ยงสูง ส่งผลให้อาจหดตัวได้ถึงร้อยละ 5 ถึง 10 หรือคิด
เป็ นจ านวนยอดขายรถยนต์ ประมาณ 720,000 ถึ ง
760,000 คัน โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 มีโอกาสหดตัวสูง
เนื่ องจากมี การเร่ งซื้ อรถยนต์ บางกลุ่ มไปก่ อนหน้ า แล้ ว
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เพื่อเลี่ยงผลจากการปรับขึ้นราคา
รถยนต์ตามหลังการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยสถานการณ์ต่างๆ น่าจะ
เริ่มทยอยดีขึ้น หลังการประกาศราคารถยนต์ของค่ายต่างๆ
มีความชัดเจนขึ้นแล้ ว โดยนอกจากการปรั บขึ้ นราคา
รถยนต์แล้ว ปัจจัยลบสาคัญอื่นๆ ในปีนี้ ได้แก่ ภัยแล้งที่
น่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรที่ยังคง
ตกต่ าต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะราคายางพารา ภาวะหนี้
ครัวเรือนที่ยังอยู่ระดับสูง ความเข้มงวดของการปล่อย
สินเชื่อที่ยังคงดาเนินต่อ ภาคการส่งออกที่ยังมีความเสี่ยง
จากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ภายใต้สภาวะตลาดที่ท้า
ทายต่อเนื่องอีกปีนั้น คาดว่าค่ายรถยนต์จะดาเนินกลยุทธ์
หลายด้านเพื่อรักษาผลการดาเนินธุรกิจ โดยอาศัยกลยุทธ์
หลายด้านประกอบกัน ซึ่งนอกจากการมุ่งผลักดันยอด
ส่งออกแล้ว ค่ายรถยนต์คงจะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มี
กาลังซื้อสูงหรือฐานลูกค้าที่ยังพอได้รับอานิสงส์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านการนาเสนอรถยนต์รุ่น
ใหม่ๆ ในกลุ่มประเภทรถยนต์ที่ยังคงมีศักยภาพ พร้อมทั้ง
เน้นความคุ้มค่าด้านราคาและสมรรถนะควบคู่ไปกับการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยกลยุทธ์
ข้างต้น รถยนต์ในกลุ่ม SUV ขนาดเล็ก (B-SUV) อีโคคาร์
และปิกอัพ อาจทาตลาดได้ดีกว่ารถยนต์ประเภทอื่น โดย
คาดว่ายอดขายรถ B-SUV ในปี 2559 อาจมีโอกาสทรงตัว
จากปีก่อน หรือคิดเป็นจานวนรถยนต์ราว 33,000 คัน
ขณะที่รถยนต์อีโคคาร์และรถปิกอัพ 1 ตัน มีโอกาสหดตัว
ไม่เกินร้อยละ 7 หรือคิดเป็นยอดขายรถอีโคคาร์ไม่น้อย

กว่า 82,000 คัน และยอดขายรถปิกอัพ 1 ตัน ไม่น้อยกว่า
300,000 คัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559)
ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดรถกระบะมีผู้แข่งขัน
รายใหญ่ในตลาดหลากหลายยี่ห้อ ได้แก่ อีซูซุ โตโยต้า
นิสสัน และฟอร์ด เป็นต้น ประกอบกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้ผลิตรถกระบะ ต้องใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มยอดจาหน่ายรถกระบะและ
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการใน
ตลาดรถกระบะจึงพยายามใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในการแข่งขันมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการทากล
ยุทธ์เพื่อสร้างให้เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้ากับผู้บริโภค
หรือการสร้างความไว้วางใจในตัวสินค้า ให้เกิดกับลูกค้า
ทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อใช้สินค้าจาก
ตราสินค้าเดิม หรือเรียกอีกนัยหนึ่งได้ว่า การก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อรถยนต์กระบะ ซึ่งจากทั้งสองหลักการ
ในการสร้างความพึงพอใจและการสร้างความจงรักภักดีนี้
ท าให้ ผู้ ประกอบการรถยนต์ กระบะนั้ น สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ผนวกเข้ากับกระบวนการทางการตลาด เพื่อให้
เกิดการป้องกันการเข้าตลาดของผู้แข่งขันรายใหม่ สร้าง
ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ และหลีกเลี่ยงการทา
สงครามราคา จากการแข่งขันที่รุนแรง รถยนต์ปิกอัพยี่ห้อ
อีซูซุ เป็นรถยนต์ชั้นนาในประเทศไทย ซึ่งศูนย์จัดจาหน่าย
จะช่วยอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สามารถเข้ามา
เลือกซื้อรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อ อีซูซุ พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการ
ชิ้นส่วนอะไหล่ อีซูซุ และซ่อมบารุงรถ อีซูซุ โดยใน
กรุงเทพมหานครมีศูนย์จัดจาหน่าย จานวน 40 สาขา
ทาให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการซื้อรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อ
อีซูซุ ได้อย่างสะดวก (ตรีเพชรอีซูซุเซลส์, 2559)
จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา จึงมี
ความสนใจในการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อรถกระบะอี ซู ซุ 1.9 ดี ดี ไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อน า
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ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดจาหน่ายรถ
กะบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลู
เพาเวอร์ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาสามารถน าไปใช้ เ ป็ น
แนวทางปรับปรุงการจาหน่ายรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดี
ไอบลูเพาเวอร์ ได้กาหนดวิธีการในการศึกษา ดังนี้
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อ
รถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยให้ ตอบแบบสอบถาม กาหนดขนาดกลุ่ มตั วอย่าง
(Sample size) แบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ของ W.G.Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
แหล่งข้อมูลในการศึกษาประกอบด้วย
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถาม
ผู้ที่ซื้อรถยนต์กระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เป็นข้อมูลได้จากตารา รายงานการศึกษาเอกสารต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ จ ากต ารา รายงาน
การศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอินเตอร์เน็ต
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ศึ ก ษาใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถาม ในเรื่อง เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการการตั ด สิ น ใจซื้ อ
รถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
กระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว น
ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ
1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
บลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการศึกษา
ด้านเนื้อหาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อาศัยแนวคิดทฤษฎีกระบวนการการตัดสินใจและส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้ านช่องทางการจัด จาหน่า ย ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ด้ า นกระบวนการให้บ ริ ก าร ด้า นบุ ค ลากร
และด้านลักษณะกายภาพภายนอก
ด้ า นประชากรศึ ก ษาจากประชากรผู้ ที่ ซื้ อ
รถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย
ด้ า นระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ระหว่ า ง
เดือนพฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
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เดื อ น การสร้ า งลั ก ษณะค าถามเป็ น ลั ก ษณะ นาม
บัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่ง
ข้อมู ลออกเป็ นกลุ่ ม ๆ ตามคุณ สมบัติ ที่ก าหนด โดยมี
ค าตอบให้ เ ลื อ กหลายค าตอบ แต่ ผู้ ต อบสามารถ
เลือกตอบเพียงข้อเดียวข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติ
อย่างง่ายในการคานวณคือ ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูล
ส่วนที่1 ประกอบด้วยจานวนคาถามทั้งสิ้น 6 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด
ตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ โดย
เป็ น ลั ก ษณะค าถามแบบค่ า คะแนน แบ่ ง ค่ า คะแนน
ระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด
(Likert) แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น ข้ อ ค าถามชนิ ด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
บลู เพาเวอร์ โดยเป็ นลั กษณะคาถามแบบค่ าคะแนน
แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตาม
แบบลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อ
คาถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นไป
ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องใน
ส านวนภาษาโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
แบบสอบถาม จานวน 3 ท่าน โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
(Index of item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้
ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .90
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการ
ปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้งและนาไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ที่ซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ จานวน 30
ชุ ด แล้ วน ามาหาค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) น า
แบบสอบถามที่ ไ ด้ ไ ปทดสอบความเชื่ อ มั่ น ตามวิ ธี
ของครอนบาค (Cronbach, 1990) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไปจะตอบ
แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเพียงพอสาหรับใช้เป็น
มาตรฐานของมาตรวั ดผู้ วิ จั ย หาค่ า ความเชื่ อมั่ น ของ
แบบสอบถามทั้งชุดนี้จานวน 30 ชุด กับผู้ที่ซื้อรถกระบะ
อีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างพบว่าค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)
เท่ากับ 0.96 มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
ทาการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม Microsoft
Excel ซึ่ งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสร้างแผนภู มิ
วงกลม (Pie chart) และแผนภูมิแท่ง (Bar chart) พร้อม
คาอธิบายผล และนาผลที่ได้จากแผนภูมิมานาเสนอเพื่อ
วิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ เชิง พรรณนา (Descriptive statistics)
เป็นการวิเคราะห์ โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวัดการกระจาย
ของข้อมูลใช้ในการอธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม การตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลู
เพาเวอร์
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้สาหรับ
การทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ คือ t-test การวิเคราะห์
แบบ ANOVA ใช้ F-test, (One-way ANOVA), Pearson
product moment correlation และ Multi regression analysis
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Motor show การรับข่าวสารของรถยนต์จากสื่อต่างๆ มี
บริการทดลองขับ ข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ย
ในการผ่อนชาระให้กับลูกค้าในอัตราต่า ให้ส่วนลดเงินสด
หรือของแถมอุปกรณ์ตกแต่งรถ และการชิงโชครางวัล
ใหญ่ ตามลาดับ
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารภาพรวม ใ ห้
ความส าคัญ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เรี ย งล าดั บ ดั ง นี้
สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ เวลาเปิด -ปิด สะดวกในการ
เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร กระบวนการตรวจเช็ ค เป็ น ไปตาม
ขั้นตอน ความรวดเร็วในขั้นตอนการดาเนินงานและการ
จัดระบบความปลอดภัยที่ดี ตามลาดับ
ด้านบุคลากรภาพรวมให้ค วามสาคัญ อยู่ใน
ระดับมากเรียงลาดับดังนี้ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาดี พนักงานให้ความช่วยเหลือ
เวลามาติดต่อ พนักงานสนใจและมีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ พนักงานมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และ
พนักงานแต่งกายเหมาะสมสุภาพ ตามลาดับ
ด้า นลั ก ษณะกายภาพภายนอกภาพรวมให้
ความสาคัญ อยู่ ในระดั บมาก เรี ยงลาดั บดั ง นี้ มีห้ อ ง
รับรองและห้องน้าสาหรับลูกค้า มีที่จอดรถสาหรับลูกค้า
เครื่องปรับอากาศทางานดีและแสงสว่างเพียงพอ และ
สถานที่มีความสะอาดและสวยงาม ตามลาดับ
กระบวนการการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถกระบะอี ซู ซุ
1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ประกอบด้วย ด้านการมองเห็นปัญหา ด้านการแสวงหา
ข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจ
และด้านทัศนคติภายหลังการซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการมองเห็นปัญหาภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรี ย งล าดั บ ดั ง นี้ ซื้ อ เพราะชอบเป็ น การส่ ว นตั ว
เหมาะส าหรั บ การใช้ ง าน เพื่ อ ความสะดวกสบาย
นาไปใช้ภายในครอบครัว ภายในธุรกิจ และทดแทนคัน
เก่าที่ขายไป ตามลาดับ

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถกระอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ภาพรวม
ความสาคัญอยู่ในระดับมากโดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมให้ความสาคัญอยู่ใน
ระดับ มาก เรีย งลาดับ ดัง นี้ ประหยัด น้ามัน ยี่ห้อ รถ
ก ร ะ บ ะ อีซ ูซ ุม ีชื ่อ เ สีย ง เ ป็น ที ่ น ิย ม ข น า ด ข อ ง
เครื่อ งยนต์รูป ทรงของรถกระบะภายนอก อุป กรณ์
มาตรฐานด้า นความปลอดภัย และการออกแบบ
ตกแต่งภายในห้องโดยสาร ตามลาดับ
ด้ า นราคาภาพรวมให้ค วามส าคัญ อยู ่ใ น
ระดับ มากที ่ส ุด เรีย งล าดับ ดัง นี ้ ดอกเบี้ ย เช่ า ซื้ อ
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาต่า ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับระยะเวลาการผ่อนชาระ สามารถผ่อนชาระ
ได้นานถึง 84 เดือน ราคาค่าชาระเงินดาวน์น้อยกว่า
25% และราคาขายต่ อ รถยนต์ ก ระบะอี ซู ซุ ไ ด้ ร าคาดี
ตามลาดับ
ด้านการจัดจาหน่ายภาพรวมให้ความสาคัญ
อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ สถานที่ตั้งโชว์รูมและ
ศูนย์บริการมีเพียงพอ มาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
ของตั ว แทนจ าหน่ า ย จ านวนสาขาของโชว์ รู ม และ
ศูนย์บริการ และการตกแต่งโชว์รูมและความเหมาะสม
ในการรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ตามลาดับ
ด้า นการส่ง เสริม การตลาด ภาพรวมให้
ความสาคัญ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ การให้
ข้อมูลรถที่ชัดเจนของพนักงานขาย การรับประกันหลัง
การขายข้อเสนอฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จากบริษัท
ชั้นนา การจัดงานแสดงรถยนต์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น
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ด้านการแสวงหาข้อมูลภาพรวม อยู่ในระดับมาก
6 รายการ ประกอบด้วยพนักงานขาย/สถานที่จาหน่าย
บุคคลที่เชื่อถือ/ใกล้ชิด เว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์ โปร์ชัวร์ /
แคตตาล็ อก บทวิ จารณ์ จากผู้ เชี่ยวชาญที่ ผ่านสื่ อต่ างๆ
นิ ตยสารรถยนต์ ตามล าดั บ และอยู่ ในระดั บเห็ นด้ วย
ปานกลาง 1 รายการคือ ดารา/พรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆ
ด้านการประเมินผลทางเลือกภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ของยี่ห้ออีซูซุ เปรียบเทียบราคากับยี่ห้ออื่นๆ ที่ให้ราคา
ได้ถูกที่สุด อยู่ใกล้บ้าน ที่เพื่อนแนะนา และใกล้ที่ทางาน
ตามลาดับ
ด้ า นการตั ด สิ น ใจซื้ อ ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
มากที่สุด โดยมีรายละเอียดระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 รายการ ประกอบด้วย ประหยัดน้ามัน และ
ความทนทาน รองลงมาอยู่ ในระดั บมาก 2 รายการ
ประกอบด้วย ประสบการณ์จากการใช้งานรถ และสมรรถนะ
เครื่องยนต์
ด้านทัศนคติภายหลังการซื้อภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงลาดับดั งนี้ มีความพึงพอใจต่อรถกระบะอีซู ซุ
แนะน าให้ เพื่ อนหรื อคนใกล้ ชิ ดให้ มาซื้ อจากโชว์ รู มเดิ ม
กลับมาใช้บริการศูนย์บริการที่โชว์รูมเดิม และกลับมา
ซื้อที่โชว์รูมเดิมอีกครั้ง ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถกระบะอี ซู ซุ 1.9 ดี ดี ไ อ
บลู เ พาเวอร์ ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่
แตกต่ างกัน พบว่า ปั จจั ย ส่ว นบุ คคลด้ า นอายุ ด้ า น
สถานภาพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ผลต่อ การตั ดสิ น ใจซื้ อรถกระบะอี ซูซุ 1.9 ดี ดี ไอบลู
เพาเวอร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มี ความสั มพั นธ์ กั บการตั ดสิ นใจซื้ อรถกระบะอี ซู ซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และ
ด้านลักษณะกายภาพภายนอก ภาพรวมมีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับความสัมพันธ์
สูงทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
บลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในเรื่องราคา
ค่าชาระเงินดาวน์น้อยกว่า 25% และราคาขายต่อรถยนต์
กระบะอีซูซุได้ราคาดี ด้านการจัดจาหน่าย ในเรื่องจานวน
สาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีเพียงพอ มาตรฐานและ
ความน่ าเชื่ อถื อของตั วแทนจ าหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ในเรื่องการรับข่าวสารของรถยนต์จากสื่อต่างๆ
การชิ งโชครางวั ลใหญ่ และมี บริ ก ารทดลองขั บ ด้ า น
กระบวนการให้ บ ริ ก าร ในเรื่ อ งการจั ด ระบบความ
ปลอดภัยที่ดี ด้านลักษณะกายภาพภายนอกในเรื่องมี
ห้องรั บรองและห้ องน้ าสาหรั บลู กค้ า มี อิ ทธิ พลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคั ญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซู ซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมความสาคัญอยู่
ในระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของศุ ภ วิ ท ย์
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เวศย์วรุตม์ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ในด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านพนักงาน และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรี มุ่งหาทรัพย์
(2557) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้อรถกระบะ ในจังหวั ด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญมาก ในด้านอุปกรณ์ ระบบ
ความปลอดภั ย และเครื่ อ งยนต์ ร วมทั้ ง รู ป ลั ก ษณ์
ตัวรถยนต์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่มี
ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อรถกระบะอี ซู ซุ 1.9 ดี ดี ไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร เกี่ยวข้อง
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิ ทธิ พลต่ อการ ตั ดสิ นใจซื้ อรถยนต์ บรรทุ กส่ วนบุ คคล
กรณี ศึ กษาเกษตรผู้ ปลู กพื ช จั งหวั ดกระบี่ พบว่ า ด้ าน
ราคา คือ อัตราค่าอะไหล่ และบารุงรักษาต่ากว่ายี่ห้ออื่น
ความสาคัญอยู่ในระดับสาคัญมากที่สุด
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดด้ านการจั ด
จาหน่าย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดั บมาก ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภวิทย์
เวศย์วรุตม์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซุขนาด 1 ตันในเขตอาเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดในด้าน
ช่องทางจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ
1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อยู่ ในระดั บมาก ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ สาคร
เกี่ ยวข้ อง (2550) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจั ยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุก
ส่ วนบุ คคล กรณี ศึ กษาเกษตรผู้ ปลู กพื ช จั งหวั ดกระบี่
พบว่ า ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด คื อ การเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งสม่ าเสมอ
ความสาคัญอยู่ในระดับสาคัญมาก
ปั จ จั ย ส่ ว น ประ ส ม ทา ง ก า ร ต ลา ด ด้ า น
กระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะ
อี ซู ซุ 1.9 ดี ดี ไ อบลู เ พาเวอร์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจั ยของ ศุ ภวิ ทย์ เวศย์วรุตม์ (2553) ศึ กษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ
ขนาด 1 ตันในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า
ปัจจั ยทางการตลาดด้านกระบวนการอยู่ ในระดั บมาก
ที่สุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร มี
ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อรถกระบะอี ซู ซุ 1.9 ดี ดี ไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอของ ศุภวิทย์ เวศย์วรุตม์
(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถกระบะยี่ห้ ออีซู ซุขนาด 1 ตันในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากร
อยู่ในระดับมาก
ปัจจั ยส่ วนประสมทางการตลาดด้ านลั กษณะ
กายภาพภายนอก มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ
1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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อยู่ ในระดั บมาก ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของศุ ภวิ ทย์
เวศย์วรุตม์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซุขนาด 1 ตันในเขตอาเภอ
เมื อง จั งหวั ดนครปฐม พบว่ า ปั จจัยทางการตลาดด้ าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี อ ายุ และสถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวุฒิ ตั้งจิระศิลป์ (2551)
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะ
ของผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรีพบว่า ด้านอายุ สถานภาพ
สมรส แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
ไม่ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ชาญวุ ฒิ ตั้ ง จิ ร ะศิ ล ป์
(2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
กระบะของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด ลพบุ รี ต่ อ ลั ก ษณะ
ส่ ว นบุ ค คลของผู้ บริ โภค จ าแนกตามรายได้ ต่ อเดื อ น
พบว่าไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ
.05 เป็นเพราะการศึกษาในการตอบแบบสอบถามเป็น
ช่วงเวลาคนละช่วง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ า นราคา ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และ
ด้านลักษณะกายภาพภายนอก ระดับความสัมพันธ์สูง
ทิ ศทางเดี ยวกั นกั บการตั ดสิ นใจซื้ อรถกระบะอี ซู ซุ 1.9
ดีดีไอบลูเพาเวอร์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาราญ ทับสระ (2555)
ศึ กษาเรื่ องปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อ

รถยนต์ปิกอัพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพัทลุง พบว่า ที่มี
ความสัมพันธ์เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ได้ศึกษาว่าระดับ
ความสั มพั นธ์ สูงทิศทางเดี ยวกัน เพราะการศึกษาเป็ น
คนละช่วงในการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ราคา
ค่าชาระเงินดาวน์น้อยกว่า ราคาขายต่อรถยนต์กระบะอีซู
ซุได้ราคาดี มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ
1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นุชจรี มุ่งหาทรัพย์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถกระบะ ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ต่ อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อรถ
กระบะใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อประเภทของรถกระบะ
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดด้ านการจั ด
จาหน่าย ในเรื่องจานวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการ
และมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจาหน่าย
มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้ บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนุ ชจรี มุ่ งหาทรั พย์ (2557) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจั ยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถ
กระบะ ในจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา พบว่า ด้ านปั จจั ยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ต่ อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประเภทของรถกระบะ
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการรับข่าวสารของรถยนต์จาก
สื่อต่างๆ การชิงโชครางวัลใหญ่ และมีบริการทดลองขับ มี
อิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้ บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่ างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนุ ชจรี มุ่ งหาทรั พย์ (2557) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจั ยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถ
กระบะ ในจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา พบว่า ด้ านปั จจั ยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ต่ อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อรถ
กระบะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประเภทของรถกระบะเพราะ
การศึกษาเป็นคนละช่วงในการศึกษา

ในการรองรับ การให้บริการแก่ลูกค้า ด้านการส่งเสริม
การตลาด พิจารณาจากการให้ข้อมูลรถที่ชัดเจนของ
พนัก งานขาย การรั บประกัน หลัง การขายข้อ เสนอฟรี
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จากบริษัทชั้นนา การจัดงาน
แสดงรถยนต์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น Motor show การ
รับข่าวสารของรถยนต์จากสื่อต่างๆ มีบริการทดลองขับ
ข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชาระ
ให้กับลูกค้าในอัตราต่า ให้ส่วนลดเงินสด หรือของแถม
อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง รถ และการชิ ง โชครางวั ล ใหญ่ ด้ า น
กระบวนการพิจารณาจาก สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
เ ว ลา เ ปิ ด -ปิ ด สะ ด ว ก ใ นก า รเ ข้ า ม า ใ ช้ บริ ก า ร
กระบวนการตรวจเช็คเป็นไปตามขั้นตอน ความรวดเร็ว
ในขั้ น ตอนการด าเนิ น งานและการจั ด ระบบความ
ปลอดภั ยที่ ดี ด้ า นบุ ค ลากร พิ จ ารณาจากพนั ก งานมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาดี พนักงาน
ให้ความช่วยเหลือเวลามาติดต่อ พนักงานสนใจและมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงานมีความรู้
เรื่องผลิตภัณฑ์ และพนักงานแต่งกายเหมาะสมสุภาพ
ด้ า นลั ก ษณะกายภาพภายนอก พิ จ ารณาจากมี ห้ อ ง
รับรองและห้องน้าสาหรับลูกค้า มีที่จอดรถสาหรับลูกค้า
เครื่องปรับอากาศทางานดีและแสงสว่างเพียงพอ และ
สถานที่มีความสะอาดและสวยงาม ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อ การตั ดสิ น ใจซื้ อรถกระบะอี ซูซุ 1.9 ดี ดี ไอบลู
เพาเวอร์ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจ และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถกระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
กระบะอีซูซุ 1.9 ดีดีไอบลูเพาเวอร์ พบว่า ภาพรวมให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ พิจารณา
จากการประหยัดน้ามัน ยี่ห้อรถกระบะอีซูซุมีชื่อเสียง
เป็นที่นิยม ขนาดของเครื่องยนต์รูปทรงของรถกระบะ
ภายนอก อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย และ
การออกแบบตกแต่ง ภายในห้อ งโดยสาร ด้า นราคา
พิจ า รณา จา ก ดอกเบี้ ย เช่ า ซื้ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บ ารุ ง รั ก ษาต่ า ราคามี ค วามเหมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ
ระยะเวลาการผ่อนชาระ สามารถผ่อนชาระได้นานถึง
84 เดือน ราคาค่าชาระเงินดาวน์น้อยกว่า 25% และ
ราคาขายต่อรถยนต์กระบะอีซูซุได้ราคาดี ด้า นการจัด
จ า ห น่า ย พิ จ ารณา จาก สถ านที่ ตั้ งโชว์ รู ม และ
ศูนย์บริการมีเพียงพอ มาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
ของตั ว แทนจ าหน่ า ย จ านวนสาขาของโชว์ รู ม และ
ศูนย์บริการ และการตกแต่งโชว์รูมและความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านราคา ผู้จัดจ าหน่า ย ควรกาหนดเงิ น
ดาวน์ที่ต่า ระยะเวลาในการผ่อนชาระยาวนานเพื่อให้
จานวนเงินผ่อนชาระแต่ละเดือนไม่สูงเกินกว่าที่ลูกค้าจะ
รั บ ได้ รั บ ซื้ อ หรื อ แลกเปลี่ ย นรถเก่ า ที่ มี ป ระวั ติ ก าร
บารุงรักษากับศูนย์บริการในราคาสูง
2. ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย ผู้ จั ด จ าหน่ า ย ควร
เปิ ด ศู น ย์ ก ารจ าหน่ า ยและให้ บ ริ ก ารหลั ง การขายที่
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ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สร้างความเป็น
มาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจาหน่าย ให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริการ
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้จัดจาหน่าย
ควรเพิ่มการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย เช่น
ไลน์ เฟสบุ๊ ค ยู ทู ป ให้ ม ากขึ้ น เพราะเป็ น สื่ อ ที่ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้น จัดกิจกรรมชิงโชครางวัลใหญ่
ในสื่อโซเชียลมีเดีย อย่างต่อเนื่อง
4. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ จั ดจ าหน่ าย
ควรจั ด อบรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการ
ให้บริการที่มีความเป็นระบบ รวดเร็ว นาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการดาเนินกิจการ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ
ในการเข้ารับบริการ
5. ด้ า นลั ก ษณะกายภาพภายนอก ผู้ จั ด
จาหน่า ย ควรจั ด ทาห้ องรั บ รองและห้อ งน้าที่ ทัน สมั ย
สาหรับให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่
ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายรถกระบะ
2. ควรศึ กษาผู้บริ โภคในพื้ นที่อื่ นๆ เพื่อให้หา
ความแตกต่ างของผลลั พธ์ ที่ ได้ อั นเนื่ องมาจากความ
แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน
ทุกๆ พื้นที่
3. ควรเพิ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้
ข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุมประชากรที่ต้องการศึกษา
ให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง อาทิ เช่ น การเปรี ยบเที ยบถึ ง
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการศึกษา
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