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The purposes of this research are to study impacts of personal, marketing and
psychological factors on decision in purchasing pick-up truck with one-ton size in Muang
District of Nakorn Pathom Province by utilizing a set of questionnaire with 213 samples that
bought pick-up truck with one-ton size in the area within 2009. The result shows most
samples are male; have age range between 20 – 30 years; are single; have the highest
educational level at bachelor degree; work as either a businessman or a business owner;
have monthly income less than 10,000 baht; have family members between 4 – 6 persons;
and have family members as influencing person(s) for the purchasing decision. They also
include appropriate usage that is the main reason in purchasing pick-up truck with one-ton
size; purchasing mode that is hire purchase; vehicle model that is SPACECAB; engine size
that is 2,500 c.c.; acceptable price that is the range between 600,000 – 700,000 baht; and
number of vehicle for each purchase that is one. All of them have the same behavior to
purchase pick-up truck with one-ton size from a representative or car center. Their comments
about psychological factors in terms of belief and attitudes and learning are in high level while
in terms of perception and motivation are in medium level. For marketing factors, most of
product and promotion factors are in high level while most of price and process factors are in
the highest level. However, all factors of place, person, and physical evidence are in high
level.
Problems that the researcher faced during doing the research can be divided into
two points – accessibility of primary data and technique and statistic matters that are suitable
for this study the most. At the end of the report, the research recommends the relating
entrepreneur to focus more on all relevant factors in a blending way and ensure data of this
research can be useful for strategic planning. The researcher also recommends anyone who
is interested to be able to utilize this research by considering any other research tools
together with expansion of research area in order to get various data for comparative analysis
and increase values more higher.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปัจจุบนั การคมนาคมมีความเจริ ญก้าวหน้าและมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ$งการคมนาคมทางบก ซึ$ งยานพาหนะหลักที$เป็ นที$นิยมคือ รถยนต์ ทําให้ความ
ต้องการบริ โภครถยนต์มีแนวโน้มเพิ$มขึ/นอย่างต่อเนื$อง ทั/งเพื$อใช้ในการเดินทางสําหรับบุคคล และ
เพื$อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ ทั/งนี/ประเทศไทยได้เริ$ มมีโรงงานประกอบรถยนต์ และการจัดจําหน่าย
มานานกว่า 40 ปี ในขณะเดี ยวกันอุตสาหกรรมผลิ ตชิ/นส่ วนมีการขยายโรงงานผลิตเพิ$มมากขึ/น
ดังจะเห็นได้วา่ มีผปู้ ระกอบการทําการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็ นจํานวน
ค่อนข้างมาก ซึ$ งทําให้เกิดการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนี/ สูง ท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขัน
เช่นนี/ทาํ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทั/งหลายพยายามที$จะพัฒนา ปรับปรุ ง เพื$อความอยูร่ อดของธุ รกิจตนเอง
(สิ ทธิชยั ฝรั$งทอง 2549: 2)
ประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ (2552) นายกสมาคมผูผ้ ลิตชิ/นส่ วนยานยนต์ไทย ชี/ให้เห็นว่า
ประเทศไทยประสบความสําเร็ จภายใต้นโยบายศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งเอเชีย หรื อ Detroit of
Asia ส่ งผลให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน (1-ton pick up) และ
ศูนย์การผลิตรถยนต์ Eco Car นอกจากจะทําให้ยอดผลิตรถยนต์ของประเทศสู งขึ/นต่อไป แล้วยังส่ ง
สัญญาณให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับรู้วา่ กลุ่มผูผ้ ลิตรถยนต์ (บริ ษทั แม่) จะยังไม่ยา้ ยฐานการผลิต
จากประเทศไทยในระยะอันใกล้น/ ี ซึ$ งเป็ นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมที$เกี$ยวกับยานยนต์ของไทยจะมี
ความเจริ ญเติบโตขึ/นได้อย่างต่อเนื$องต่อไป จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นอุตสาหกรรมที$มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายๆด้านทั/งทางด้านการจ้างงาน การสร้างรายได้ของ
ประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ$ งเป็ นอุตสาหกรรมรถยนต์ที$มีการร่ วมลงทุนจากต่างประเทศ เช่น
ญี$ปุ่ น อัง กฤษ สวีเดน เยอรมัน เป็ นต้น รวมทั/ง ก่ อให้เกิ ดอุ ตสาหกรรมต่อเนื$ อง (Forward and
Backward Linkages) เนื$องจากรถยนต์แต่ละคันประกอบด้วยชิ/นส่ วนจํานวนหลายพันชิ/น ทําให้เกิด
อุตสาหกรรมที$มีความเกี$ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรม
กระจก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า ฯลฯ
ทั/งนี/ ในส่ วนของภาครัฐบาลได้เห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ$ งจะเห็นได้
1

2
จากการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2550 - 2554 ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ$งกําหนดเป้ าหมายชี/วดั ความสําเร็ จไว้ 4 ประการ คือ 1. ในปี
พ.ศ. 2554 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รับความยอมรับให้เป็ นฐานการผลิตยานยนต์ที$สําคัญของ
เอเชี ยที$มีความสามารถในการแข่งขันสู ง 2. ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการวิจยั ออกแบบ และ
วิศวกรรม ที$สาํ คัญของเอเชีย/แปซิฟิก 3. บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์มีความสามารถในระดับ
สากล ทั/งในด้านการบริ หารธุ รกิจยานยนต์ การพัฒนาและการผลิต 4. ตลาดอาเซี ยนได้กลายเป็ น
ตลาดร่ วมที$สาํ คัญของประเทศสมาชิกที$มีโครงสร้างการผลิตที$เชื$อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
วุฒิกร สุ ริยะฉันทนานนท์ (2552) ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในปี 2009 ที$ผา่ นมานี/ ว่าได้เกิดปั จจัยต่างๆ ที$ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ อาทิเช่ น เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจที$ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การเงินโลกประกอบกับดัชนี ความเชื$ อมัน$ ของผูบ้ ริ โภคลดลง ความเข้มงวดของสถาบันการเงิ น
ในการปล่อยสิ นเชื$อเช่าซื/อรถยนต์ และภาวะตื$นตระหนกของราคานํ/ามันดีเซลที$เกิดขึ/นตั/งแต่กลางปี
ที$ผา่ นมา ได้ส่งผลให้ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม 2009 มีปริ มาณการขาย 41,328 คัน ลดลง 37.8%
เมื$อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที$ผา่ นมา โดยมีการลดลงอย่างต่อเนื$องเป็ นเดือนที$ 10 เนื$องจาก
การหดตัวของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิง$ ตลาดรถยนต์เพื$อการพาณิ ชย์ ซึ$ งเป็ นตลาดที$สะท้อนให้เห็น
ถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ได้มียอดขายลดลงถึง 44.5% ลดลงสู งสุ ดในรอบ 11 เดือน ทั/งนี/จะเป็ น
ผลทําให้สภาวการณ์ การแข่ง ขันภายในอุ ตสาหกรรมยานยนต์จะทวีความรุ นแรงขึ/ นไปอีก โดย
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างสู งที$สุด เพื$อความอยูร่ อดขององค์กรของตน
ประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ (2552) จากสภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปั จจุบนั ประกอบไป
ด้วยหลายบริ ษ ทั เข้า มาเป็ นผูป้ ระกอบการที$ ท าํ การผลิ ตและการตลาดรถยนต์ นอกจากนี/ ใ น
อุตสาหกรรมรถยนต์เองก็ยงั แบ่งประเภทของรถยนต์ออกเป็ นอีกหลายกลุ่ม และหนึ$งในนั/นก็คือรถ
กระบะขนาด 1 ตัน โดยเป็ นยานยนต์ประเภทที$ได้รับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการ
ผลิต อีกทั/งรถกระบะขนาด 1 ตัน เป็ นประเภทรถยนต์ที$มีตลาดใหญ่ที$สุดของประเทศไทย (สถาบัน
ยานยนต์, 2552) ซึ$ งปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบการที$ทาํ การผลิตและการตลาดรถประเภทนี/ อยู่ 8 ยี$ห้อ
ด้วยกันคือ อีซูซู โตโยต้า นิสสัน มิตซูบิชิ ฟอร์ ด มาสด้า เชฟโรเร็ ต และตาต้า (วุฒิกร สุ ริยะฉันทนา
นนท์, 2552) โดยในปี 2009 ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน มีปริ มาณการขาย 21,610 คัน ลดลง 44.8%
เมื$อเปรี ยบเทียบกับยอดขายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยยอดขายอันดับที$ 1 คือ
โตโยต้า จํานวน 8,880 คัน ลดลง 45.4 % มีส่วนแบ่งตลาด 41.1 % อันดับที$ 2 คืออีซูซุ 8,211 คัน
ลดลง 40.7 % มีส่วนแบ่งตลาด 38.0 % และอันดับที$ 3 คือนิสสัน 1,645 คัน ลดลง 46.1 % และมี
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ส่ วนแบ่งตลาด 7.6 % ดังแสดงในตารางที$ 1
ตารางที$ 1 จํานวนรถกระบะขนาด 1 ตัน ในไตรมาสแรกและสะสมทั/งปี ของปี 2551 - 2552
จําแนกตาม ตราสิ นค้าของรถ
ไตรมาสแรก
สะสมทั!งปี
ตราสิ นค้ าของรถ
ส่ วนแบ่ งตลาด
ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551
Toyota
8,880 16,272 21,493 37,561
39.00%
Isuzu
8,211 13,847 22,096 33,712
40.10%
Nissan
1,645 3,050 4,109 6,948
7.50%
Mitsubishi
1,338 3,077 3,265 7,321
5.90%
Chevrolet
559
1,024 1,357 3,186
2.50%
Ford
485
868
1,403 2,159
2.50%
Mazda
433
1,006 1,190 2,299
2.20%
TATA
59
0
182
0
0.30%
21,610 39,144 55,096 93,186
100.00%
รวม
ที$มา: วุฒิกร สุ ริยะฉันทนานนท์, “ตลาดรถยนต์ในประเทศ,” วารสารบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์
ประเทศไทยจํากัด 2,3 (2552):15.
วุฒิ ก ร สุ ริ ย ะฉัน ทนานนท์ (2552) ตลาดรถยนต์ก ระบะขนาด 1 ตัน เป็ นหนึ$ ง ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศที$มีความสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ โดยจัดเป็ นรถยนต์เพื$อการ
พาณิ ช ย์ สนองตอบต่อธุ รกิ จการค้า หลากหลายประเภทในทุ ก ภาคธุ รกิ จ เช่ น ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุ ต สาหกรรมโรงงาน ภาคธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง ภาคธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทั/ง บุ ค คลและผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า งๆ
ตลอดจนการลงทุนในด้านสาธารณูปโภคขั/นพื/นฐานต่างๆของภาครัฐ ซึ$ งเป็ นธุ รกิจที$มีความสําคัญ
มากต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี/ อุตสาหกรรมรถยนต์ได้มีการแข่งขันในทุกด้าน โดยเฉพาะ
เรื$ อ งของคุ ณ ภาพสิ นค้า และกลยุท ธ์ ท างการตลาด จากการแข่ง ขันที$ รุ นแรงขึ/ น ทุ ก ขณะทํา ให้
บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีการปรับแผนกลยุทธ์เชิงรุ ก และเชิงรับ เพื$อเข้ากลุ่มเป้ าหมาย
แต่ละพื/นที$ และสร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง เพื$อสร้างความโดดเด่น เช่น การให้บริ การดอกเบี/ยตํ$า
ในด้านสิ นเชื$ อ การให้บริ การด้านสิ นเชื$ อในระยะยาว มีรถทดลองขับ การให้บริ การหลังการขาย
เพื$อสร้ างความประทับ ใจให้ก บั ลูก ค้า นอกจากนี/ ธุ รกิ จรถยนต์ย งั ประสบปั ญหาหลายด้า น เช่ น
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ปัญหาด้านการจัดจําหน่าย ด้านการผลิต ด้านการซื/อ-ขาย และด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า จึงมีความ
จําเป็ นสําหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจรถยนต์ที$ตอ้ งปรับแผนกลยุทธ์หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการ
ตัดสิ นใจซื/อรถยนต์ เพื$อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ตารางที$ 2 ยอดขายรถยนต์นง$ั ส่ วนบุคคลและยอดรวมรถทุกประเภทในประเทศไทย ปี 2006 - 2009
(หน่วย: คัน)
รถนังส่ วนบุคคล
ปี ค.ศ.

ยอดรวม
รถทุก
ประเภท

รวม

650-1500

รถยนต์
นังส่ วน
บุคคล

ซีซี.

15011800
ซีซี.

18012000
ซีซี.

20012500
ซีซี.

25013000
ซีซี.

> 3001
ซีซี.

2006

682,163

195,458

96,129

63,006

19,069

14,773

2,046

435

2007

631,251

182,767

86,082

55,714

23,133

15,639

1,765

434

2008

614,078

238,990

107,969

81,406

29,378

18,564

1,252

421

2009

231,428

99,461

51,597

32,678

9,436

5,027

380

343

ที$มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยปี 2006-2009 [ออนไลน์],
เข้าถึงเมื$อ 30 เมษายน 2553 .เข้าถึงจาก http://www.thaiauto.or.th
หมายเหตุ ปี 2009 เป็ นข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
ตารางที$ 3 ยอดขายรถเพื$อการพาณิ ชย์ในประเทศไทย ปี 2006 - 2009 (หน่วย: คัน)
รถเพือ การพาณิชย์
ปี
ค.ศ.

ยอด
รวม
ทั!งหมด

รถกระบะ

รถบรรทุก

รถ
โดยสาร

รถ
กระบะ
<1 ตัน

รถ
กระบะ
1 ตัน

รถยนต์
นังทีมี
กระบะ

รถยนต์
นังกึง
บรรทุก

2006 682,163 12,648

483

683

329,483

93,912

26,401

10,376

4,290

8,429

2007 631,251 17,794

452

2,052

285,955

96,681

23,229

10,143

4,443

7,735

2008 614,078 15,732

670

6,883

246,033

65,437

22,812

7,227

3,363

6,931

2009 231,428

169

972

81,130

24,680

11,886

2,945

1,401

2,868

รถตู้

5,916

รถบรรทุก รถบรรทุก รถบรรทุก
5 - 10
< 5 ตัน
> 10 ตัน
ตัน

ที$มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยปี 2006-2009 [ออนไลน์],
เข้าถึงเมื$อ 30 เมษายน 2553 .เข้าถึงจาก http://www.thaiauto.or.th
หมายเหตุ ปี 2009 เป็ นข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
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สํา นัก งานขนส่ ง จัง หวัดนครปฐม (2551) จัง หวัดนครปฐมเป็ นจัง หวัดหนึ$ งที$ มี ก าร
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื$ อง ทั/ง ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทําให้ความ
ต้องการรถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะขนาด 1 ตัน เพื$อที$จะนําไปใช้ในการประกอบธุ รกิจสู งขึ/น
เรื$ อยๆ ทั/งนี/จากข้อมูลสํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม พบว่าในปี 2550 มีจาํ นวนยานยนต์ที$จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติท/ งั สิ/ น 334,493 คัน เห็นได้วา่ จํานวนรถจักรยานยนต์ มีการจดทะเบียน
มากที$สุด 202,040 คัน คิดเป็ น 60.40 % รองลงมาคือการจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล
72,369 คัน คิดเป็ น 21.64 % และจํานวนยานยนต์ที$จดทะเบียนน้อยที$สุดคือ รถขนาดเล็ก มีเพียง
91 คัน (ดังแสดงในแผนภูมิที$ 1)

แผนภูมิที$ 1 สัดส่ วนจํานวนรถยนต์ที$จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ของจังหวัดนครปฐมใน
ปี 2550
ที$มา: สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม, ข้อมูลการจดทะเบียนของรถยนต์ตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ของจังหวัดนครปฐม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื$อ 30 เมษายน 2553. เข้าถึงได้จาก
http://www.thaiauto.or.th
สํานักงานขนส่ งจังหวัดนครปฐม (2551) จากสถิติการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติของ
สํานักงานขนส่ งจะเห็นได้วา่ ในปี 2547 - 2549 มีแนวโน้มการจดทะเบียนเพิม$ ขึ/นทุกปี ซึ$ งสอดคล้อง
กับยอดจดทะเบียนรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ซึ$ งหากไม่พิจารณารถยนต์ประเภทจักรยานยนต์แล้ว
รถยนต์ประเภทรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล Van and Pick Up จะมีจาํ นวนที$จดทะเบียนสะสมสู ง
ที$สุด อีกทั/งจังหวัดนครปฐมเป็ นจังหวัดหนึ$งที$มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื$อง ทั/งใน
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ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทําให้มีความต้องการรถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะขนาด 1 ตัน
เพื$อที$จะนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจสู งขึ/นเรื$ อยๆต่อไป
บริ ษทั อีซูซุต/งั เซียฮวดนครปฐม จํากัด (2553) มีส่วนแบ่งตลาดของรถกระบะขนาด 1 ตัน
โดยผูค้ รองตลาดที$โดดเด่นอยู่ 2 ยี$ห้อ คือ โตโยต้าและอีซูซุ ซึ$ งนับว่ามีส่วนครองตลาดที$ใกล้เคียง
กันมาก และในด้านส่ วนแบ่งตลาดสะสมจะพบว่า รถกระบะขนาด 1 ตัน ยี$ห้ออีซูซุมีส่วนแบ่งตลาด
สะสมสู งที$สุด สําหรับในจังหวัดนครปฐมนั/น หากพิจารณายอดขายรถกระบะขนาด 1 ตันในปี
2552 พบว่า รถกระบะขนาด 1 ตัน ของยี$ห้ออีซูซุมียอดขายรวมทั/งหมดจํานวน 1,110 คัน ส่ วนยี$ห้อ
โตโยต้ามียอดขายรวมทั/งหมดจํานวน 955 คัน ซึ$ งในเขตอําเภอเมืองนครปฐมเป็ นเขตที$มียอดขาย
สู งสุ ด โดยยี$ห้ออีซูซุมียอดขายจํานวน 454 คัน และยี$ห้อโตโยต้ามียอดขายจํานวน 340 คัน ซึ$ งเห็น
ได้วา่ ในเขตอําเภอเมืองนครปฐมนั/นรถกระบะขนาด 1 ตัน ของยี$ห้ออีซูซุมียอดขายสู งกว่ายี$ห้อโต
โยต้าถึง 114 คัน
จากที$กล่าวมาข้างต้นทําให้ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นความสําคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ และ
มีความสนใจในด้านพฤติกรรมและปั จจัยทางการตลาดที$มีผลต่อการตัดสิ นใจซื/ อรถกระบะขนาด
1 ตัน ยีห$ อ้ อีซูซุ ในจังหวัดนครปฐม ดังนั/น ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยทางการตลาด และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ที$มีผลต่อการตัดสิ นใจซื/ อรถกระบะขนาด 1 ตัน
ยี$ห้ออี ซู ซุ ในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัดนครปฐม เพื$อนํา ไปใช้ป ระโยชน์ต่อผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าํ หน่ า ย
รถยนต์ เพื$อเพิม$ ยอดจัดจําหน่าย และการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของสิ นค้าเพื$อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและมีประสิ ทธิภาพมากยิง$ ขึ/นในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื$อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที$มีผลต่อการตัดสิ นใจซื/ อรถกระบะยี$ห้ออีซูซุ ขนาด 1 ตัน
ของผูท้ ี$ซ/ื อรถในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื$อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที$มีผลต่อการตัดสิ นใจซื/ อรถกระบะยี$ห้อ
อีซูซุ ขนาด 1 ตัน ของผูท้ ี$ซ/ื อรถในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูท้ ี$ซ/ื อรถกระบะยี$ห้ออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมภายในปี 2552
2. ปั จจัยที$เลือกทําการศึกษาและมีผลต่อการตัดสิ นใจซื/ อรถกระบะขนาด 1 ตัน ของผูท้ ี$ซ/ื อ
รถมี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย
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2.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน จํานวนสมาชิ กในครอบครัว และบุคคลที$มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื/อ
2.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
และด้านสิ$ งแวดล้อมทางกายภาพ
3. พื/นที$ในการศึกษาครั/งนี/อยูใ่ นเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 รวม
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระดับรายได้ตอ่ เดือน
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
8. บุคคลที$มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื/อ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ทคี าดว่างจะได้
รับ
ประโยชน์
4. ด้านการส่
เสริ มการตลาด
5. ด้านพนักงาน
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านสิ$ งแวดล้อมทางกายภาพ

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจซื/ อ
รถกระบะยีห$ อ้ อีซูซุ ขนาด 1 ตัน
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ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านจิตวิทยา
ที$มีผลต่อการตัดสิ นใจซื/ อของผูซ้ /ื อรถกระบะยี$ห้ออีซูซุขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
2. ทําให้ได้ขอ้ มูลที$มีประโยชน์ต่อผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ โดยสามารถนําผลการ
ศึ ก ษาวิ จ ัย ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาและวางแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาดของผูผ้ ลิ ต และ
ผูจ้ าํ หน่ายรถกระบะขนาด 1 ตันให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง$ ขึ/น และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันมากขึ/น
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้บริ โภค หมายถึ ง ผูท้ ี$ซ/ื อรถกระบะยี$ห้ออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมเท่านั/น
รถกระบะขนาด 1 ตัน หมายถึง รถยนต์ชนิดหนึ$งใช้บรรทุกสิ$ งของ ตัวถังทําเป็ นรู ปอย่าง
กระบะ และเป็ นรถที$ มีน/ าํ หนักไม่เกิ น 1 ตัน โดยในการศึก ษาครั/ง นี/ รถกระบะขนาด 1 ตัน แบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภทคือ รถกระบะตอนเดียว รถกระบะตอนครึ$ ง รถกระบะสี$ ประตู และรถกระบะ
ขับเคลื$อนสี$ ลอ้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคที$ใช้ในการศึกษาครั/งนี/ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื/ อ และผูม้ ี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื/อ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง สิ$ งกระตุน้ ทางการตลาดที$นกั การตลาดสามารถ
ควบคุ มและจัดให้มีข/ ึ น ซึ$ งเป็ นสิ$ งที$เกี$ ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาดอัน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการและสิ$ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
ปั จจัยด้ านจิตวิทยา หมายถึง ปั จจัยภายในตัวบุคคลที$มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื/ อของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ความเชื$อและทัศนคติ
การตัดสิ นใจซื!อรถกระบะยีห ้ ออีซูซุ ขนาด 1 ตัน หมายถึง การตัดสิ นใจซื/อรถกระบะยี$ห้อ
อีซูซุ ขนาด 1 ตัน ของผูซ้ /ื อในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ$ งศึกษาเฉพาะด้านปั จจัยทาง
การตลาดและปัจจัยส่ วนบุคคล

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ อีซูซุข นาด 1 ตัน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อใชสรางกรอบแนวความคิดและแนวทางในการทํางานวิจัย โดยจําแนกเนื้อหาไดดังตอไปนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม
1.1 สภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม
1.2 ขอมูลการใชงานรถยนตในจังหวัดนครปฐม
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม
สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม (2551) การศึก ษาจังหวัดนครปฐมสําหรับงานวิจัย
ในครั้งนี้ เปนการศึกษาขอมูลดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และขอมูลทั่วไปของประชากร รวมถึง
ขอมูลการใชงานรถยนตในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สถานภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (2552) จังหวัดนครปฐมตั้งอยูใ นบริเวณที่ราบ
ลุมภาคกลางหางจากกรุง เทพฯ58 กิโ ลเมตร มีเนื้ อที่ป ระมาณ2,168.327 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ
1,355,204 ไร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 843,599 คน แบงเปน เพศชาย 406,431 คน และเพศหญิง
437,168 คน แบงการปกครองออกเปน7 อํา เภอ ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม อํ าเภอกําแพงแสน
อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน อําเภอดอนตูม และอําเภอพุทธมณฑล มีอาณาเขต
ติ ด ต อ กั บ จังหวั ด ต า งๆ ดั ง นี้ ทิ ศ เหนื อ ติ ด อตกั บ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ทิ ศ ใติ ดตต อ กั บ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
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ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯ และทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัด
ราชบุรี
สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (2552) โดยเมืองนครปฐมนั้นเดิมตั้งอยูริ มทะเล
ซึ่ง ถือ ไดว าเปน เมื อ งเกา แก ที่ สุด แห ง หนึ่ งของประเทศไทย ลัก ษณะพื้น ทีโดยทั
่ ่ ว ไปของจั งหวั ด
นครปฐมเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองและอําเภอ
กําแพงแสนเทานั้น สวนที่ราบลุมบริเวณลุมแมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) ไดแก ทองที่อําเภอนคร
ชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลนและอําเภอพุทธมณฑล เปนที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะแก
การทําเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวและเกษตรกรรรม การทําสวน
ทําไร และสวนผลไม โดยเฉพาะการปลูกสมโอ ซึ่งนําชื่อเสียงมาสูจังหวัดนครปฐมจนไดชื่อวาเปน
เมืองสมโอหวาน นอกจากนี้ ยังมีโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานอาหารสําเร็จรูป โรงงานสิ่งทอ
และเสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป โรงกลั่ น น้ํ า มั น พื ช โรงงานสุ ร า โรงงานชิ้ น ส ว นรถยนต พลาสติ ก
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ ตั้งอยูในอําเภอตางๆดวย
นครปฐมจึงถือวาเปนจังหวัดเปาหมายในลําดับตนที่มีความเหมาะสมในหลากหลายดาน
ที่ทําใหผูวิจัยตัดสินใจเลือกเปนพื้นที่งานวิจัย ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นถึงความเปนไปไดใ นการทํางานวิจัย
ไดโดยสะดวกใหสําเร็จ ลุลว งตามวัตถุประสงคข องงานวิจัยไปไดเปนอย างดีภ ายในกรอบเวลาที่
กําหนดไว
1.2 ขอมูลการใชงานรถยนตในจังหวัดนครปฐม
ฝายสถิติกลุมวิชาการและวางแผน สํานัก จัดระบบการขนสงทางบกกรมการขนสงทาง
บก (2552) จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่มีก ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทําใหค วามตองการรถยนต โดยเฉพาะรถกระบะขนาด 1 ตัน
เพื่อที่จะนําไปใชใ นการประกอบธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสอดคลองกับยอดจดทะเบียนรถยนตใ น
จังหวัดนครปฐม และถาหากไมพิจารณารถยนตประเภทจัก รยานยนตแลว รถยนตประเภทรถยนต
บรรทุกสวนบุคคล Van and Pick Up จะมีจํานวนที่จดทะเบียนสะสมสูงที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4
นอกจากความนิยมใชรถกระบะในฐานะผูบริโภค ผูวิจัยยังมีค วามสนใจดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของในฐานะผูประกอบการจังหวัดนครปฐมถือวาเปนจังหวัดทางผานของหลายจังหวัดที่มี
เศรษฐกิจเติบโตสูง และมีความตองการใชรถที่สูงจังหวัดหนึ่ง จึงทําใหผูวิจัยสนใจเลือกใชอําเภอ
เมื อ งเป น พื้น ที่ สํา หรั บงานวิจั ย เป า หมายที่มี จํ า นวนผูบริ
 โ ภค ซึ่ งเป นกลุ ม ตัว อย างเปา หมายมาก
พอสมควร
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ตารางที่ 4 จํานวนรถที่จดทะเบียนสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคมป 2549-2551 (หนวย: คัน)
ประเภทรถ
รวมทั้งสิ้น

2551
345,690

2550
338,089

2549
331,209

ก. รวมรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต

317,122

310,184

304,314

รย. 1 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน Sedan

30,013

27,683

25,874

รย. 2 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน Microbus&Passenger Van

4,297

4,496

4,751

รย. 3 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล Van & Pick Up

74,020

72,369

70,446

รย. 4 รถยนตสามลอสวนบุคคล Motortricycle

11

12

14

รย. 5 รถยนตรับจางระหวางจังหวัด Interprovincial Taxi

-

-

-

รย. 6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน Urban Taxi

-

-

-

รย. 7 รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง Fixed Route Taxi

-

-

-

รย. 8 รถยนตรับจางสามลอ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk)

89

90

91

รย. 9 รถยนตบริการธุรกิจ Hotel Taxi

-

-

-

รย.10 รถยนตบริการทัศนาจร Tour Taxi

-

-

-

รย.11 รถยนตบริการใหเชา Car For Hire

-

-

-

รย.12 รถจักรยานยนต Motorcycle

205,188

202,040

199,816

รย.13 รถแทรกเตอร Tractor

360

357

385

รย.14 รถบดถนน Road Roller

117

113

119

รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม Farm Vehicle

2

2

3

รย.16 รถพวง Automobile Trailer

3

3

10

รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ Public Motorcycle

3,022

3,019

2,805

ข. รวมรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก

28,568

27,905

26,895

รวมรถโดยสาร Bus : Total

1,456

1,412

1,389

แยกเปน - ประจําทาง Fixed Route Bus

983

944

935

- ไมประจําทาง Non Fixed Route Bus

201

190

170

- สวนบุคคล Private Bus

272

278

284

รวมรถบรรทุก Truck : Total

27,083

26,402

25,402

แยกเปน - ไมประจําทาง Non Fixed Route Truck

4,420

3,713

3,162

- สวนบุคคล Private Truck

22,663

22,689

22,240

โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus

29

91

104

ที่มา: กรมการขนสงทางบก, สํานักจัดระบบการขนสงทางบก, ฝายสถิติกลุมวิชาการและวางแผน, จํา นวนรถที่จ ด
ทะเบียนสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม ป 2549-2551 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 30 เมษายน 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.nt-dlt.com/stat/west50.htm
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ประกอบดวย
2.1.1 ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค
ศุภ ร เสรีรัตน (2544) ไดใ หค วามหมายของพฤติก รรมผูบริโภคไววา หมายถึง การ
กระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหามาไดซึ่งการบริโภค และการจับจายใชสอยสินคาและ
บริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังกระบวนการดังกลาวดวย
ธงชัย สันติวงษ (2540) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หรือ แสดงออกของมนุษ ยแ ตละเรื่ องที่ เกี่ย วกั บกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ สินค าและบริก าร การ
ตัดสินใจดังกลาวจะประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ทั้งทางใจและทางกายที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจ
และพฤติกรรมผูบริโภคจะเนนการซื้อของ ซึ่งผูซื้อนําไปใชบริโภคเอง การซื้อของผูบริโภคเกือบ
ทั้งหมดจะซื้อมาเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว
ศิริวรรณและคณะ (2541) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจและการกระทํ า ของผูรบิ โ ภคที่ เ กียวกั
่ บ การซื้ อ และการใช สิ น ค า นั ก การตลาด
จําเปนตองศึก ษาและวิเคราะหพฤติก รรมผูบริโภคดว ยเหตุผลหลายประการกลาว คือ พฤติก รรม
ผู บ ริ โ ภคมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก ารตลาดข องธุ ร กิ จ และมี ผ ลทํ า ให ธุ ร กิ จ ในทุ ก ๆด า น ประสบ
ความสํ าเร็จ ถ ากลยุ ทธ ทางการตลาดที่ส ามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู บริโ ภค เพื่ อให
สอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่กลาวไวในเรื่องการทําใหลกู คาพึง
พอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธก ารตลาดเพื่อ
สนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
เสรี วงษมณฑา (2542) ใหค วามหมายของผูบริโภค (Consumer) ไววาคือผูที่มีค วาม
ตองการซื้อ (Needs) มีอํานาจซื้อ (Purchasing Power) ทําใหเกิดพฤติก รรมการซื้อ (Purchasing
behavior) และพฤติกรรมการใช (Using behavior) ดังนี้
ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีค วามตองการ (Needs) การที่จะถือวาใครเปนผูบริโภค
นั้น บุ ค คลนั้ น จะต อ งมีค วามต อ งการผลิต ภั ณ ฑ แต ถ า บุค คลนั้น ไม มีค วามต อ งการ ก็ จะไม ใ ช
ผูบริโภค
ผูบ ริ โ ภคเป น ผู มี อํ า นาจซื้ อ (Purchasing Power) ผู บ ริโ ภคมี แ ค เพี ย งความ
ตองการอยางเดียวไมได แตจะตองมีอํานาจซื้อดว ย ฉะนั้นการวิเคราะหพฤติก รรมผูบริโภคจึงตอง
วิเคราะหไปที่ตัวเงินของผูบริโภคดวย
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การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) เมื่อผูบริโภคมีค วามตองการ
และมีอํานาจซื้อแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อ เปนตนวา ผูบริโภคซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ใครเปนคน
ซื้อ ใชมาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ ซื้อมากนอยแคไหน
การศึก ษาพฤติก รรมผูบริโภคเปนการศึก ษาเกี่ยวกับการบริโภคสินคา ดังนั้น
นักการตลาดตองศึกษาวา สินคาที่เขาจะทําการเสนอขายนั้น ใครคือลูกคา (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร
(What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อบอยเพียงไร (How Often) รวมทั้งศึก ษาวาใครมี
อิทธิพลตอการซื้อ
ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึก ษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติก รรมการ
ซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ พฤติกรรมการซื้อและการใชของ
ผูบริโภค ขอมูลที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
2.1.2 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภค
Schiffman, Leon G. and Kanuk, Leslie Lazar(1994) ให ค วามหมายว า
พฤติก รรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติก รรมซึ่งบุค คลทําการคนหา (Searching)
การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใชจาย (Disposing) ใน
ผลิ ต ภัณ ฑ แ ละบริก ารโดยคาดว าจะตอบสนองความต องการของเขา ซึ่ง การตอบสนองนั้ น จะ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน 5 ประการ คื อ ความตองการของรา งกาย (Physiological
Needs) ความตองการความปลอดภัย (Safty Needs) ความตองการดานสังคม (Social Needs) ความ
ต อ งการได รั บ การยกย อ ง (Esteem Needs) และความต อ งการมี ค วามสํ า เร็ จ สนว ตั ว (Self
Actualization Needs)
ลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎี Maslow
ความตองการของรางกาย (Physiological Needs) คือ อาหาร น้ํา อากาศ ที่อยู
อาศัย และความตองการทางเพศ (Food, Water, Shelter and Sex) เปนความตองการพื้นฐานเพื่อ
ความอยูรอด เชน อาหาร อากาศ น้ําดื่ม ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารัก ษาโรค ความตองการการยก
ยอง และความตองการทางเพศ
ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความมัน่ คงและความคุมครอง
(Security, Protection) เปน ความต องการที่ เหนือ กว าความต องการเพื่อความอยูร อด ซึ่ งมนุษ ย
ตองการเพิ่มความตองการในระดับที่สูงขึ้น เชน ตองการความมั่นคงในการทํางานความตองการ
ไดรับการปกปองคุมครอง ความตองการความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ เปนตน
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ความตองการดานสังคม (Social Needs) คือ การยอมรับและความรัก (Sense of
Belonging, Love) หรือความตองการความรัก และการยอมรับ เชน ความตองการในแงข องการให
และการไดรับซึ่งความรัก ความตองการเปนสว นหนึ่งของหมูค ณะ ความต องการให ไดรับการ
ยอมรั บ เปน ตน สิ น คา ที่ สามารถสนองความตอ งการนี้ ได แก ของขวัญ ส.ค.ส.เครื่ อ งแบบ
ดอกกุหลาบ ฯลฯ
ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) คือ การไดรับการยกยองความนับถือ
สถานะ (Self-Esteem, Recognition, Status) เปนการตองการการยกยองสว นตัวความนับถือ และ
สถานะจากสังคม ตลอดจนเปนความพยายามที่จะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุค คลอื่น เชน
ความตองการใหไดรับการเคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรู ศัก ดิ์ศรี ความสามารถ สถานะที่ดีใ น
สังคมและมีชื่อเสียงในสังคม สินคาที่ตอบสนองความตองการในดานนี้ ไดแก บานหรูหรา รถยนต
ราคาแพง แหวนเพชร เฟอรนิเจอรราคาแพง ฯลฯ
ความตองการความสําเร็จสว นตัว (Self Actualization Needs) คือการพัฒนา
ตนเองและความปรารถนาสวนตัว (Self-Development and Realization) เปนความตองสูงสุดของแต
ละบุคคล ซึ่งถาบุค คลใดสามารถบรรลุค วามตองการในขั้นนี้จะไดรับการยกยองเปนบุค คลพิเศษ
เชน ความตองการที่ เกิดจากความสามารถ ทําทุก สิ่ งทุก อยางไดสําเร็จ นัก ร องหรื อนัก แสดงที่ มี
ชื่อเสียง เปนตน สินคาที่สามารถตอบสนองความตองการในขอนี้ ไดแก ลอตเตอรี่ เครื่องสําอาง
ปริญญาบัตร ฯลฯ
2.1.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
Kotler (1994) สามารถแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคไดเปน 2 ประการ คือ
2.1.3.1 ปจจัยที่มีอยูภายในตัวบุคคล (Internal Variables)
จะเป น ตัว ควบคุม กระบวนการความคิดภายในทั้ ง หมดของผูบ ริ โ ภค
ประกอบดวย
ความตองการของผูบริโภค (Consumer’s Needs) หมายถึงสิ่งที่จําเปน
ใดๆ สําหรับรางกายทางกายภาพหรือจิตใจ
แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งกระตุนหรือความรูสึก ที่เปนสาเหตุที่ทํา
ใหบุคคลมีการกระทําหรือพฤติกรรมในรูปแบบที่แนนอน
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะพิเศษของมนุษ ยหรือลัก ษณะ
อุปนิสัยที่สรางขึ้นภายในตัวของบุคคล ทําใหบุคคลแตละบุคคลแตกตางไปจากคนอื่น
การเรียนรู (Awareness) หมายถึง การมีความรูในบางสิ่งบางอยางไดโดย
ผานประสาททั้ง 5 ซึ่งประกอบดวยปจจัย 3 อยาง คือ
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การรับรู (Perception) หมายถึง การตีความหมายของบุคคลที่มีตอสิ่งของ
หรือความคิด ที่สังเกตเห็ นได หรือ อะไรก็ตามที่ถูก นํ าเขา มาสูค วามสนใจของผูบริ โภคโดยผา น
ประสาททั้ง 5
ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง กลุมกวางๆ ของความรูสึกที่มีอยูภายในตัว
มนุษย หรือความเห็นที่เปนรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล
การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความนึก คิด
ของผูบริโภค การตอบสนอง หรือพฤติกรรมอันเปนผลเนื่องมาจากการไดปฏิบัติประสบการณหรือ
การเกิดขึ้นของสัญชาตญาณ
2.1.3.2 ปจจัยที่อยูภายนอกบุคคล (External Variables)
บุ ค คลจะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง แวดล อ มอยูเรื่ อ ยๆตลอดเวลา ป จ จั ย
ภายนอกของบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคสามารถแบงออกกวางๆ ได 5 ปจจัยคือ
อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) อิทธิพลอันเกิดจากสมาชิก
ภายในครอบครัว
อิทธิพลของสังคม (Social Influences) อิทธิพลที่เกิดจากการติดตอกัน
ของบุคคลทุกคนกับบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากครอบครัวและธุรกิจ
อิท ธิ พ ลของธุ ร กิ จ (Business Influences) หมายถึ ง การต อ งติ ด ต อ
โดยตรงของบุคคลที่มีตอธุรกิจ ไมวาจะเปน ณ สถานที่ของรานคา หรือโดยผานทางการขายโดยใช
ตัวบุคคล และการโฆษณา
อิทธิพลของวัฒนธรรม (Cultural Influences) หมายถึง มีค วามเชื่ออยูใ น
ตัวบุคคล และการลงโทษในสังคมที่ไดมีการพัฒนาขึ้นอยูตลอดเวลาดวยระบบของสังคมนั้นๆ
อิทธิพ ลทางเศรษฐกิจและอิ ทธิพ ลของรายได (Economic or Income
Influences) หมายถึง ขอกําหนดหรือตัว กําหนดที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคในรูปแบบของตัวเงินและ
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย
Kotler (2000) จุ ดเริ่ มต น ของโมเดลนี้อ ยู ที่มีสิ่ งกระตุ น (Stimulus) ที่ ทํ าให เกิ ด ความ
ตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึก นึก คิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดค วามรูสึก นึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตางๆ ของผูซื้อแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ การซื้อ
หรือไมซื้อสามารถแสดงไดตามแบบจําลองโมเดลที่เรียกวา “S-R Theory” โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎีดังนี้
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1. สิ่งกระตุน (Stimulus)
สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุน
จากภายนอก (Outside Stimulus) นั ก การตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งก ระตุนภายนอก เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying
Motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่ง
กระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)
เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิง่
กระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย
สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑ
ใหสวยงามเพื่อกระตุนความตองการ
สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาของสินคาให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
สิ่งกระตุนดานจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place)
เชน จัดจํ าหน ายผลิตภั ณฑใ หทั่วถึ งเพื่ อให ค วามสะดวกแกผูบ ริโภคถือ วาเป นการกระตุน ความ
ตองการซื้อ
สิ่ ง กระตุ น ด า นการส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เช น การ
โฆษณาสม่ํา เสมอ การใชค วามพยายามของพนัก งานขาย การลด แลก แจก แถม การสรา ง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus)
เป น สิ่ ง กระตุ น ความต อ งการของผูบ ริ โ ภคที่ อ ยู ภ ายนอกองค ก ารซึ่ง
บริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก
สิ่ง กระตุน ทางเศรษฐกิ จ (Economic) เช น สถานการณ ด า น
เศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภคเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน การนําเทคโนโลยี
ใหมดานฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
สิ่งกระตุนทางดานกฎหมายและทางการเมือง (Law and Political)
เชน กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใด สินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของ
ผูซื้อ
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สิ่ ง กระตุ น ทางวั ฒ นธรรม(Cultural) เช น ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทยในเทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผบู ริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box)
ความรูสึก นึก คิดของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซอื้ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
ไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics)
ลัก ษณะของผูซื้ อมีอิ ทธิพ ลจากปจจัยต างๆ คือ ป จจัย ดานวัฒนธรรม
ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซอื้ (Buyer Decision Process)
ประกอบดว ยขั้นตอน คือ การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหา
ขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3. การตอบสนองของผู ซื้ อ (Buy’s Response) หรื อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบริโภคหรือผูซื้อ (Buyer’s purchase decisions)
ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
ตั ว อย า งใ นการเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ อ าห
ารเช า ทางเลื อ กคื อ นมสดกล อ ง
บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง
3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
ตัวอยางผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือกยี่หอโฟรโมสต มะลิ เปนตน
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
ตัวอยางผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาหรือรานคาใกลบานรานใด
รานหนึ่ง
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Choice)
ตัว อยางผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อนมสด
กลอง
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)
ตัวอยางผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือวาหนึ่งโหล
2.1.4 ป จจัย ภายในและป จจัย ภายนอกที่มีอิ ทธิพ ลตอ พฤติ ก รรมการซื้อของ
ผูบริโภค
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Kotler (1994) การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติก รรมผูบริโภคเพื่อทราบถึง
ลักษณะความตองการของผูบริโภคดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดที่เหมาะสม
เมื่อผูซื้อไดรับการกระตุนทางการตลาด หรือสิ่งกระตุนอื่นๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ อื้
ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนัก การตลาดก็คือคนหา
วาลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึก ษาถึงลัก ษณะของผูซื้อ
ที่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนัก การตลาด คือ ทราบความตองการและลัก ษณะของลูกคา
เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมาย
ไดถูก ตองลัก ษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสั งคม ปจจัยสว น
บุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.4.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor)
เปนสัญลัก ษณและสิ่ง ที่มนุษ ยสร างขึ้น โดยเปน ที่ยอมรับจากรุนหนึ่ ง
จนถึ งรุ น หนึ่ ง โดยเปน ตั ว กํา หนดและควบคุ มพฤติกร รมของมนุษ ย ใ นสั ง คมหนึ่ง ค า นิย มใน
วัฒนธรรม จะกําหนดลัก ษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น
วั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง กํ า หนดความต อกง าร และพฤติ ก รรมบุ ค คล โดยวั ฒ นธรรมแบ ง ออกเป น
วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม
วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture)
กลุมเชื้อชาติ (Nationality Groups) มีการบริโภคสินคาที่แตกตาง
กัน
กลุมศาสนา (Religious Groups) แตละกลุมมีประเพณีตางกันจึงมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค
กลุมสีผิว (Racial Groups)
กลุมอาชีพ (Occupational)
กลุมยอยดานอายุ (Age) เชน ทารก เด็ก วัยรุน ผูใ หญวัยทํางาน
และผูสูงอายุ
กลุมยอยดานเพศ (Sex) ไดแก เพศหญิง เพศชาย
ชั้น ของสั งคม (Social Status) หมายถึ ง การแบ ง สมาชิ ก ของสั ง คม
ออกเปนระดับฐานะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่ว ไปถือเกณฑรายได ทรัพยสินหรือ
อาชีพ ชั้นของสังคมเปนอีก ปจจัยหนึ่ง ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตละชั้นของ
สังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง
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2.1.4.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factor)
เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน มีอิทธิพลตอพฤติก รรมการซื้อ
ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอิทธิพล ครอบครัวบทบาท และสถานะของผูซื้อ
กลุมอิทธิพล เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน
ครอบครัว (Family) บุ ค คลในครอบครั ว ถือ วา มีอิ ทธิ พลมากที่สุ ดต อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมซื้อของครอบครัว
บทบาทและสถานะ (Role and Status) บุค คลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม
เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคกร และสถาบันตางๆ บุค คลจะมีบทบาท และสถานะที่แตกตางกัน
ในแตละกลุม
2.1.4.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor)
เปน การตัด สิน ใจของผูได รับ อิทธิ พลจากลัก ษณะสว นบุค คลทางดา น
ตางๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึก ษา รูปแบบการ
ดํารงชีวิต บุคลิกภาพ
อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีค วามตองการผลิตภัณฑตางกัน การ
แบงกลุมผูบริโภคตาม อายุประกอบดว ย ต่ํากวา 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64 ขึ้นไป เชน
กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอนหยอนใจ
ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) แตละขั้นตอน
จะมีลักษณะการบริโภคแตกตางกัน
อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุค คลจะนําไปสูค วามจําเปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน
รายได (Income) นัก การตลาดต องสนใจในแนวโนมของรายไดสว น
บุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายไดต่ํา กิจการตองปรับปรุงดาน
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา
การศึกษา (Education) ผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
รูปแบบการดํารงชีวิต นักการตลาดมีค วามเชื่อวาในการเลือกผลิตภัณฑ
ของบุคคลขึ้นอยูกับแบบการดํารงชีวิต คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
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2.1.4.4 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factor)
การเลือกซื้อของเปนปจจัยภายในตัว ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติก รรม
การซื้อ และการใชสินคาปจจัยภายในประกอบดวย
การจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังกระตุน (Drive) ที่มีอยูภายในตัว บุค คล
ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ
การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุค คลไดรับเลือกสรร
จัดระเบียบและตีความหมายขอมูลที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรืออาจหมายถึงกระบวนการของ
ความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้จะเห็นวาการรับรูเ ปน
กระบวนการของแต ล ะบุ ค คลซึ่ ง อยูกับ ลั ก ษณะป จ จั ย ภายใน เช น ความเชื่ อ ความต อ งการ
ประสบการณ และอารมณ และยังขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การรับรูจะพิจารณาเปน
กระบวนการกลั่นกรอง การรับรูจะแสดงถึงความรูสึก จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดยิน
ไดกลิ่น ไดรสชาด และไดรูสึก
การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในดานพฤติก รรมหรือ
ความโนมเอียงพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึน้ เมื่อบุคคลไดรบั สิง่
กระตุน (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุนการตอบสนอง
(Stimulus-Response Theory = S-R Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวยการโฆษณาซ้ํา
แลวซ้ําอีก หรือจัดการสงเสริมการขาย เพื่อทําใหเกดการตัดสินใจซือ้ และใชสินคาเปนประจํา (เปน
การตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากประสบการณในอดีตอยางไรก็ตาม สิ่งกระตุนนั้นจะมีอิทธิพลที่
ทําใหเกิดการเรียนรูไดตองมีคุณคาในสายตาของลูกคา
ความเชื่อถือ (Belief) เปนความคิดที่บุค คลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณใ นอดีต เชน เอสโซสรางใหเกิดความเชื่อถือวา น้ํามันเอสโซมีพลัง
สูง โดยการใชสโลแกนวาจับเสือใสถังพลังสูง เปปซี่สรางใหเกิดความเชื่อถือวาเปนรสชาติข องคน
รุนใหม น้ํามัน ไรสารตะกั่ว ในชว งแรกผูบ ริโภคเกิดความเชื่อถือวา การใชน้ํามัน ไรสารตะกั่ว มี
ปญหากับเครื่องยนต ซึ่งเปนความเชื่อในดานลบที่นักการตลาดตองรณรงคเพื่อแกไขความเชื่อถือที่
ผิดพลาด
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึก นึก คิดของบุค คลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรืออาจหมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองสิ่งกระตุน ไปในทิศทาง
ที่สม่ําเสมอ
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บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) เป น รู ป แบบลั ก ษณะของบุ ค คลที่ จ ะเป น
ตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของ
บุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน
ความเข า ใจตนเอง (The Self-Concept) เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ กํ า หนด
พฤติกรรมของบุคคล มีนักจิตวิทยาบางคนไดแยกความแตกตางระหวางความเขาใจตนเองทีแ่ ทจริง
(Actual Self-Concept) คือ วิธี ที่บุค คลตองการให ตนเองถูกมองหรือ ปรารถนาใหตนเองเข าใจ
เกี่ยวกับตนในแบบใด ซึ่งทําใหนักการตลาดสามารถคาดไดวา อะไรคือเปาหมายของผูบริโภค
จากที่ก ลา วมาขา งต น โดยสรุ ปแลว พฤติก รรมผูบ ริโ ภคคือการกระทําอัน เกี่ ยวขอ งกั บ
กระบวนการในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น คหรื
า อ บริ ก าร ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง กอ นและหลั ง การซื้ อซึ่ ง
การศึก ษาและเขาใจพฤติก รรมของผูบ ริโภคนี้ เป นสิ่ งที่มี ค วามจําเปนและสํ าคัญ อยา งยิ่ งตอ การ
ดําเนินการทางดานการตลาด ทั้งนี้เพื่อใหสินคาหรือบริก ารนั้นๆสามารถตอบสนองความตองการ
ของผู บริ โภค และสามารถสรา งสิงกระตุ
่
 น หรื อกลยุ ท ธไ ดอ ยา งมีประสิท ธิ ภ าพ ผูวิ จั ยจึ งไดเ ห็ น
ความสําคัญของการศึกษาแนวคิดของพฤติก รรมผูบริโภคและนําปจจัยหลัก ตางๆ มาทําศึก ษาดวย
การสรางกลุมขอคําถามในแบบสอบถามสําหรับใชในงานวิจัยตอไป
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
2.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550:46) ไดใ หค วามหมายของ การตัดสินใจ (Decision
Making) ว าเปนกระบวนการในการเลือกที่ จะกระทําสิง่ ใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซึ่ ง
ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคา
หรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการทีสํ่ าคัญและ
อยูภายในจิตใจของผูบริโภค
พยอม วงศสารศรี (2542) กลาววา การตัดสินใจ คือ กระบวนการเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่คิดวามีความเหมาะสมมาใชในสถานการณ หรือปญหาตางๆ
อนันต เกตุว งศ (2534) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ดี
และเหมาะสมที่สุดซึ่งจะตองเปน ไปตามวัตถุประสงคที่มีอยูหรือกําหนดขึ้น
Shull, Fremont and others (1970) ได ใ ห ค วามหมายในรู ป นิ ย ามศั พ ท วา
Decision เปนคํานาม Decide ซึ่งมาจากภาษาลาตินวา de + caedo de = ออก (off) และ Cadeo = ตัด
(to cut) เมื่อรวมกันหมายถึง การใชสติปญญาคิดไตรตรองเลือกกระทําแตใ นสิ่งที่เปนไปไดจาก
หลายๆ ทาง โดยการตัดออก คัดออก หรือ เลือกเอาเฉพาะที่ดีกวา หรือ ชอบมากกวาเทานั้น

22

Simon (1976) ทฤษฎีการตัดสินใจที่แสดงถึงวงจรกระบวนการตัดสินใจ โดย
เริ่มจากจุดหมายหรือวัตถุประสงคและเพื่อบุคคลมีความประสงคที่ตองการจะตัดสินใจ บุค คลนั้นก็
ประสงค ที่จ ะได รับขอสนเทศ โดยเขาจะรวบรวมขอมู ลให สอดคล องกั บวั ตถุป ระสงค ข องการ
ตัดสินใจของเขา ตอจากนั้นบุค คลก็จะพิจารณาขอมูลที่ไดรับ และพยายามนํามาประยุก ตใ ชใ ห
สอดคลองกับการเลือกพิจารณาความเปนไปไดของการเลือก สําหรับการทํานายผลอาจจะขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของประสบการณในอดีต และขอบังคับความปรารถนาของบุคคลนั้น ซึ่งการทํานายผล
มีประสิทธิภ าพหรือไมเพียงใดจะขึ้นอยูกับสิ่ง 2 ประเภท คือ ขอมูลที่รวบรวมได และน้ําหนัก ใน
การคาดคะเนมีค วามเหมาะสม Herbert กลาวถึง ทฤษฎีก ารตัดสินใจของเกอเลตวา เปนทฤษฎีที่
แสดงถึงวงจรกระบวนการตัดสินใจมีลักษณะเปนวัฏจักรตามธรรมชาติ แบงเปนขั้นๆ ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดเปาหมายในการเลือก โดยกําหนดตัว เลือก ตามความ
ตองการในการเลือกอาชีพ อาจมีหลายตัวเลือก หลายๆ อยางก็ได
ขั้นที่ 2 รวบรวมขอ มูลเกี่ยวกับตัว เลื อกเหลานั้ น ถ าหากเป นตัว เลือ ก
การศึกษาก็ควรรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัค ร จํานวนผูเรียนที่สถานศึก ษารับไวได
เปนต น และการเลื อกอาชีพก็ค วรก็ค วรรวบรว มขอมูล เกี่ยวกับความตอ งการของตลาดแรงงาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ สวัสดิการที่ไดรับ รายไดและการฝก อบรมเพื่อเขาสูอาชีพ เปนตน
นอกจากนี้ บุ ค คลต องรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเองอีดก ว ย เป น ต น ว า ความสนใจ ค า นิ ย ม
ความสามารถ และทัศนคติ
ขั้นที่ 3 นําขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ หรือการศึก ษา ที่ไดรวบรวมไวแลว นั้น
มาเปรียบเทียบกับขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อทํานายถึงความเปนไปไดและผลที่เกิดขึ้นหลังจากการ
ตัดสินใจเลือกแลว
ขั้ น ที่ 4 ทํ า ความกระจ า งกั บ ระบบค า นิ ย มขอ
งตนเอง แล ว นํ า มา
ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนใหมากที่สุด
ขั้นที่ 5 ประเมินตัว เลือกทั้งหมดแลว ตัดสินใจแบบเด็ดขาด หรือแบบ
คนหาขอมูลเพิ่มเติมอีก ถาเปนการตัดสินใจแบบเด็ดขาด บุค คลก็จะประเมินถึงการทํานายผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อความมั่นใจ และถาหากเปนการตัดสินใจแบบคนหา
ขอมูลเพิ่มเติมอีก บุคคลก็จะกลับไปสูขั้นใหม ดําเนินการจนครบทุกขั้นจนสามารถตัดสินใจไดจาก
ความหมายของการตัดสินใจขางตนพอจะสรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก ทางเลือกที่ดี
ที่สุด จากหลายๆ ทางเลือก เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตั้งไว
โกวิทย กังสนันท (2529) กระบวนการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานตางๆ (The
Decision Making Process) นับวาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่ง เพราะในกระบวนการวางแผนนั้น
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ภายหลังจากที่ไดพจิ ารณาทางเลือกตางๆ แลว ผูปฏิบัติก ารก็จะตองพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีก าร
ปฏิบั ติจ ากทางเลือ กต างๆเหล านั้น เพื่อ ให ได ทางเลื อกที่ดี ที่สุ ดเพีย งทางเดี ยว ซึ่ง กระบวนการ
ตัดสินใจจัดเปนกระบวนการที่เคลื่อนไหว (Dynamics) โดยการใชอิทธิพลหรือพลังจากหลายๆ
ดานและชนิดของการตัดสินใจแบงแยกไดเปน 2 ชนิด คือ
1. การตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วข อ งกับ ผลสุด ท า ยของการทํ า งาน (Decisions
Concerning Ends)
2. การตั ดสิ นใจที่เ ปน เครื่องมือ หรือทางผ าน (Decisions Concerning
Means)
การตัดสินใจชนิดแรกเปนการตัดสินใจในสว นที่เกี่ยวของกับเปาหมายตางๆ
เป นการตั ด สิน ใจที่ คํา นึ งถึ งผลสุด ท ายของการดํา เนิ น งานมากกว าการตั ดสิ น ใจต างๆ ระหว า ง
กระบวนการของการทํา งานในทางปฏิบัติ การตัดสิ นใจอีก ประเภทหนึ่งซึ่ง สําคั ญมากกว าก็คื อ
การตั ดสินใจที่มีลั ก ษณะเปน เครื่อ งมือ หรือทางผา น (Means) ของการปฏิบัติ ตางๆ ในระหวา ง
กระบวนการนอกเหนื อจากการแบ งชนิดของการตัดสิน ใจดังกลาวข างตนแลว แนวทางในการ
ตัดสินใจยังสามารถพิจารณาไดในลักษณะกวางๆ ออกเปน 2 แนวทาง คือ
1. แนวทางแรก การตั ด สิ น ใจภายใต ห ลั ก เกณฑ แ หคง วามมี เ หตุ ผ ล
(Rationalism) เป น ตั ว แบบการตัด สิ น ใจที่ ยึ ดหลักของทิม เบอรเ จน (Timbergen) และไซมอน
(Simon) ที่วาคนจะเคลื่อนไหวกระทําอยางไร ยอมเกิดจากการเลือกวิถีทางตางๆ ที่มีอยูและโดย
ปกติมนุ ษ ยจะเลือกในสิ่งที่ ดีท่สี ุด และมีเ หตุผล ดัง นั้นกระบวนการตัด สินใจในแนวทางนี้ จึง มี
ขั้นตอนการตัดสินใจ คือ
การพิจารณาถึงตัวปญหา ในขั้นแรกของการตัดสินใจเพื่อปญหาใดๆ จึง
ตองเริ่มพิจารณาถึงปญหาที่แทจริงวาคืออะไร และการจะทราบถึงปญหาที่แทจริงจะตองทําการ
คนหารายละเอียดตางๆ ของปญหา และวิเคราะหถึงปญหาดังกลาว ซึ่งความยุงยากในขั้นนี้ คือ การ
คนหาปญหาที่แทจริง ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาทีเ่ กิดขึ้นมัก มีหลายปญหา และตองแยกแยะใหไดวา
อะไรคือปญหาหลัก ปญหารอง และบอยครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนเขาใจวาปญหารองคือปญหา
หลัก การพิจารณาคนหาทางเลือกตางๆ เพื่อการตัดสินใจ ภายหลังจากที่ไดมีก ารคนพบปญหาที่
แทจริงแลว ขั้นตอมาก็คือ จะตองพิจารณาถึงทางเลือกตางๆ ที่ใชสําหรับการแกไขปญหา โดยปกติ
แลวปญหาใดๆ อาจจะมีวิธีการแกไขไดหลายวิธีดว ยกัน ดังนั้นจึงเปนการสมควรอยางยิงที
่ ่จะตอง
ใชวิธีการตางๆ เพื่อคนหาทางเลือกสําหรับแกไขปญหาดังกลาวและไมค วรอยางยิง่ ที่ดว นตัดสินใจ
แก ป ญ หาโดยมิ ไ ด พิจ ารณาทางเลื อ กอื่น ๆ เลยในการค น หาทางเลื อ กนี้ ผูป ฏิ บั ติ ก ารจะต อ งมี
ความสามารถในการนึกคิดและคิดริเริ่ม หาวิธีการแกไขปญหา ปญหาบางอยางอาจจะมีทางเลือกทีด่ ี
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สํา หรับ การแกไ ขปรากฏใหเ ห็ นโดยชั ด แจ ง พอสมควรหากมี ก ารพิ จารณาคนหาทางเลื อ กอย า ง
ละเอียดรอบคอบแลว ก็อาจจะชวยใหเห็นหนทางแกไขปญหาไดเปนอยางดี และถาหากนําบุค คลที่
เกี่ยวของเขาชวยกันคิดคนวิธีแกไขดวยแลว ก็ยิ่งจะชวยใหทราบถึงวิธีแกไขปญหาไดถูก ตองยิ่งขึ้น
สําหรับทางเลือกตางๆ ที่จะใชแกปญหานั้น จะมีไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ของสถานการณ แตกม็ ีขอเท็จจริงอยูวา หากผูปฏิบัติการไดทําการวิเคราะหตัวปญหาโดยละเอียดจะ
เปนหนทางที่สามารถมองเห็นทางเลือกไดตามสมควรแตตรงกันขาม ถาหากผูปฏิบัติก ารไมทําการ
วิเคราะหปญหาและดวนตัดสินใจโดยมิไดคิดโดยละเอียดก็จะไมมีโอกาสคิดถึงทางเลือกอื่นๆ แต
อยางใด นอกจากนี้ใ นบางครั้งแมจะไดวิเคราะหปญหาโดยละเอียดแลว อาจจะไมสามารถคนหา
ทางเลือกก็ได
การประเมิ น ผลทางเลื อ กต า งๆเหลนัา้ น ภายหลั ง จากที่ ไ ด ทํ า การ
พิจารณาทางเลือกตางๆ แลว ขั้นตอมาที่ดีจะตองทําการประเมินผลทางเลือกที่ดีที่สุด จะตองมีก าร
ประเมินผลที่ถูกตองตามวิธีก าร เพื่อใหทราบไดถูก ตองวาทางเลือกใดดีก วาทางเลือกอื่นๆวิธีก าร
ประเมินผลทางเลือกจําตองอาศัยศาสตรทางดานการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคนิค ทาง
คณิตศาสตรเขาชว ยศึก ษาในการประเมินผลนี้ จะตองพิจารณาใหเห็นทางเลือกแตละทาง ถาหาก
นําไปใชแลว จะเกิดผลดีมากนอยเพียงไร และจะตองเอาทางเลือกเหลานั้นมาเปรียบเทียบดูลําดับ
ความสําคัญของแตละทางเลือก แตในทางปฏิบัติ การคาดคะเนผลของการใชทางเลือกแตละทางนั้น
มักจะทําไดยาก ทั้งนี้เพราะการที่จะตัดสินใจแกไขปญหาตางๆนั้น เปนเรื่องของการทํางานสําหรับ
กาลเวลาในอนาคต จึงถูก จํากัดในแงที่วาขอเท็จจริงตางๆ ยังไมชัดแจง และความไมแนนอนของ
เหตุการณในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นไดเชนกัน แตอยางไรก็ดีการพยายามตัดสินใจอยางรอบคอบก็อาจ
ทําไดโดยยึดหลักที่วาพยายามเลือกทางเลือกที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับวัตถุประสงค
ตา งๆที่มี อ ยูใ นทางเลือ กต างๆ สามารถจํ า แนกออกเปน ทางเลื อกทีมี่ ค วามแนน อน (Certainty)
ทางเลือกที่มีความเสี่ยง (Risk) และทางเลือกที่มีความไมแนนอน (Uncertainty)
ในสภาพการณที่แนนอนปฏิบัติการมีขอมูลครบเพียงพอ และรูวาอะไร
จะเกิดขึ้น ภาพการณเชนนี้มีการตัดสินใจทําไดแนนอนและมั่นใจ สําหรับสภาพการณที่อยูในความ
เสี่ ย งนั้ น เป นภาพการณ ที่พ อจะคาดเดาไดวาอะไรจะเกิ

ด ขึ้น โดยดู ไ ด จากความน าจะเปน ของ
เหตุการณ และองคประกอบตางๆ โอกาสที่จะเปนไปไดสูงแตคาดการณไมไดรอยเปอรเซ็นตอยาง
สภาพการณแรก สว นสภาพการณที่มีค วามไมแนนอนนั้น เปนสภาพการณที่ไมมีใ ครคาดการณ
อะไรไดชัดเจน ตองใชประสบการณ วิจารณญาณและความสามารถในการทํานายอยางมากพอ
ในการประเมินผลทางเลือกนี้ จะตองพยายามคนหาทางเลือกขอเท็จตางๆ อาจทําไดยากหรือไม
สมบูรณนัก ทั้งนี้เพราะปจจัยตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปเปนขอจํากัด ทําให
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ไมสามารถคนหาขอเท็จจริงไดครบ ในการนี้จําเปนตองใชดุลยพินจิ ของตนเขาชว ย ภายหลังจากที่
ไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ แลว จากนั้นก็จะตองวิเคราะหและแยกประเภทขอมูลใหน้ําหนัก
ความสํ าคั ญ ของขอ มู ล รวมตลอดทั้ งพิ จ ารณาข อ ดีข อ เสี ยตา งๆ ในการวิเ คราะหข อ มูล เหล า นี้
บางครั้งอาจจะมีขอมูลที่ปรากฏออกมาในลัก ษณะที่ขัด แยงกัน ฉะนั้ นก็จะตองสามารถแยกแยะ
ตอไปอี ก วา ขอ มูล ใดมี สว นเกี่ยวขอ งโดยตรงกับการตัด สินใจและจะต องพยายามตั ดขอ มูล ที่ไ ม
เกี่ยวของหรือสําคัญนอยกวาออกเสีย
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่นําไปใชแกปญหา จัดเปนขั้นตอนสุดทาย
ของการตัดสินใจ คือ การใชดุลยพินิจตัดสินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการแกไขปญหาหลัง
การดําเนินงานในอนาคตซึ่งการตัดสินใจดังกลาวเปนเครื่องมือชี้ใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงไรของผูปฏิบัติตอการเผชิญกับสถานการณตางๆ และเมื่อมีก ารตัดสินใจแลว ผูปฏิบัติก าร
จึง ต อ งผู ก พั นตนเองกั บ ทางเลือ กหรือ วิ ธี ก ารที่ ได เ ลื อ กแล ว และภาระในการชี้ แจงใหบุ ค คลที่
เกี่ยวของเขาใจถึงเหตุผลในการเลือกทางเลือกดังกลาว
ขอวิพากษวิจารณตอแนวทาง Rationalism คือ การตัดสินใจภายใต
หลักเกณฑแหงความมีเหตุมีผลนั้น หากมองในแงปฏิบัติจริงๆ แลว แนวทางดังกลาวตองเผชิญกับ
ปญหาในการวิเคราะหทุก ขั้นตอนไมวาจะเปนความสลับซับซอนของปญหาการขาดแคลน เวลา
และขอมูลที่เพียงพอ การขาดแคลนดานทุนทรัพย หรือกระทั่งความยุง ยากในการสรางความเห็น
พองตองกันในเรื่องคุณคาและเปาหมายที่จะเปนแนวทางในการตัดสินใจ
2. แนวทางที่สอง เปนการขจัดปญหาดังกลาวจึงมีผูเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจในลัก ษณะการเปลี่ยนแปลงจากเดิ มแบบคอยเปนคอยไป (Incrementalism) โดยเชื่อว า
แนวทางดังกลาว จะชวยใหผูตัดสินใจไมตองพะวงถึงการตัดสินใจที่อยูนอกเหนือจากประสบการณ
ที่ตนคุนเคยอยูโดยไมตองพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่มีอยูมากเกินไป กับทั้งไมตองทําการศึก ษา
วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่สลับซับซอนมากนัก ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจแนวทางนี้จึงเปน
การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกตางๆที่มีอยูมากกวาการตัดสินใจภายใตทางเลือกที่ดีที่สุด จัดเปน
แนวความคิดของ Charles E.lindblom ที่เชื่อวานัก ปฏิบัติก ารโดยทัวไปจะตั
่
ดสินใจเนื่องจากมัก
อาศัยรากฐานขอมูลความจริงของการตัดสินใจครั้งกอนที่มีอยูแลว พิจารณาสว นเพิ่มขึ้นหรือสว นที่
แตกตางกันออกไป
Drucker (1933, อางจากสมยศ นาวีการ 2546) กลาววา ทฤษฎีการตัดสินใจอยาง
มีเหตุผลเกี่ยวของกับการวิเคราะห และการระบุปญหา การรวบรวมและการวิเคราะหขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับปญหา การพัฒนาและประเมินทางเลือกแกปญหา การเลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด และการ
ดําเนินการของทางเลือกกระบวนการดังกลาวมีขั้นตอนอยูหลายขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การวิเคราะหและการระบุปญหา
ขั้นที่ 2 การรวบรวมและการวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก
ขั้นที่ 4 การประเมินทางเลือก
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ขั้นที่ 6 การวิเคราะหผลที่ติดตามมาของการตัดสินใจ
ขั้นที่ 7 การดําเนินการของการตัดสินใจ
จากความหมายของการตัดสินใจที่มผี ูใหความหมายไวหลายทาน สามารถสรุป
ไดวาการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบัติที่เห็นวาดีที่สุดจากหลายๆ ทางที่มีอยู โดยการ
พิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
2.2.2 พฤติกรรมของการตัดสินใจ
เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร (2534) ไดจัดขั้นตอนของพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ไว 3 ขั้นตอน คือ
2.2.2.1 การรับรู (Perception)
เปนกระบวนการเลือกและจัดระบบขอมูลตามความรูสึก ของตนเองซึ่ง
จะก อ ใ ห เ กิ ด ประสบก ารณ ใ หม ก ารรั บ รู จ ะประก อบด ว ยก ารเลื อ ก อขมู ล จาก ภ ายนอก
การปะติ ด ปะต อ ข อ มู ล ให เ ขา ใจไดแ ละการตี ค วามหมาย การรั บรู จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลในการกํ า หนด
พฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคลใหแตกตางกันออกไป การรับรูสิ่งตางๆ ของบุคคลจะแตกตางกัน
ออกไปตามความคุนเคยหรือประสบการณในเรื่อง คานิยม บุค ลิก ภาพ พื้นฐานทางวัฒนธรรมและ
ลักษณะทางกายภาพของแตละบุคคล การรับรูจึงมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของบุคคลแตกตาง
กันไปดวย
2.2.2.2 คานิยม (Value)
คือ สิ่งที่คนคิดวาควรจะเปน ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไมก็ตาม และเปนสิ่งที่
บุคคลในกลุมมีความเห็นเหมือนกัน คานิยมของคนจะเกิดจากกระบวนการเรียนรูทางสังคมทําให
ประสบการณข องแตละคนผิดแปลกแตกตางกันออกไป คานิยมจะแสดงออกมาในรูปของความ
สนใจ ความตองการ ความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคานิยมเปนบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ
โดยเฉพาะการตัดสินใจที่ไมวัดทุก ปจจัยในรูปผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน และการตัดสินใจภายใต
สถานการณที่เสี่ยงและไมแนนอน ซึ่งตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ คานิยมจึงมีค วามสําคัญตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจ
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2.2.2.3 บุคลิกภาพ (Personality)
เป น ลั ก ษณะต า งๆ ที่ ร วมกัน เป น แบบฉบั บ เฉพาะแต ล ะค นจะแสดง
ลักษณะนิสัย แรงจูงใจ อารมณ ความรูสึก ความสนใจ และการปรับตัวบุคลิกภาพของแตละคนจะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
2.2.3 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ (Buyer‘s Decision Process)
Kotler (2000) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ซึ่งเปนกระบวนการที่
สํ า คั ญ ที่ น า จะศึ ก ษาว า ก อ นที่ ผูบ ริ โ ภคจะตั ด สิ น ใจนั้ น มี ขั้ น ตอน การตั ด สิ น ใจอย า งไร โดยมี
5 ขั้ นตอน คื อ การรับ รูปญหาการคนหา ขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อดังภาพประกอบ

แผนภูมิที่ 2 โมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา: Kotler, Marketing Management ( Nuw Jersey : Prentice Hall, 2000), 20.
ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงความตองการ(Recognition of Need) กระบวนการ
ซื้อของผูบริโภคจะเริ่มตนดวยการถูกกระตุนความตองการ ไมวาจะถูกกระตุนจากสิ่งกระตุนภายใน
ซึ่งเป นสัญ ชาตญาณของมนุษ ยเพือสนองความต
่
องการขั้นพื้ นฐานของค น เช น ความหิว ความ
กระหาย ความตองการทางเพศ หรือไมก็ถูก กระตุนจากสิ่งภายนอก เชน การจัดแสดงสินคาการ
โฆษณา เปนตน เนื่องจากคนมีความตองการอยูมากมายหลายประการ แตมีเงินจํากัดก็จะพยายาม
เลือกหรือตระหนักถึงความตองการที่จะเปนจริงๆ งานที่สําคัญของผูบริหารการตลาดในขั้นนี้ก็คือ
จะต องเขา ใจและรูจั ก ใชสิ่ง กระตุ น ซึ่งเกี่ย วกั บสิน คา ที่มีอิ ทธิ พลใหผบู ริ โภคตระหนัก ถึ งความ
ตองการสินคาเราใหได และจะตองกระตุนใหเกิดความตองการเพียงพอที่จะทําใหเกิดการซื้อขึ้นมา
หากมีความตองการมาก แตไมมีเงินจะซื้อความตองการเชนนี้เรียกวา ความตองการซอนเรน (Latent
Need) เชน กระตุนวารถยนตจะสามารถชว ยสนองความตองการขั้นพื้นฐาน เช น การเดินทาง
สะดวกแลว ยังชว ยสนองความตองการดานฐานะความเปนอยูอีก ดว ย บานจะสามารถชว ยสนอง
ความตองการดานความปลอดภัย ความมีชื่อเสียงและฐานะความเปนอยูเหลานี้ เปนตน นอกจากนี้
ยังจะตองคํานึงถึงจังหวะ เวลา ที่จะกระตุนความตองการใหเหมาะสมอีกดวย
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ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูล/ขาวสาร (Information Search) หากเกิดความ
ตองการจากการถูกกระตุนมากพอก็อาจจะทําการซื้อโดยทันที แตหากไมสามารถตอบสนองความ
ตองการได ทัน ทีก็ อาจจะสะสมความต องการเหลานั้ นไว และเมื่อสะสมไวมากก็ จะพยายามจะ
แสวงหาขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสินค าเพื่อหาทางทีจะสนองความต
่
องการที่ดีที่สุ ด ซึ่งแหลงของ
ขอมูล ขาวสารที่ผูบริโภคจะแสวงหาไดมาจาก 4 แหลงตอไปนี้
แหลงบุคคล เชน จากครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบาน
แหลงการคา เชน จากการโฆษณา การบอกกลาวของพนัก งานขาย ผูแทน
จําหนาย การจัดแสดง หรือนิทรรศการสินคา หีบหอของสินคา
แหลงสาธารณะชน เชน สื่อมวลชนทางราชการ เอกชนหรือสมาคม
แหลงที่เกิดจากความชํานาญ เชน จากผูที่เคยใช ขอมูลที่ผูบริโภคไดมาจาก
แหลงตางๆ กัน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) อาจจะประเมิน
โดยเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแตละสินคาและน้ําหนัก ในการตัดสินใจเลือกซื้อจาก
หลายตรา ยี่หอใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทธาในตรายี่หอนั้นๆ หรือ
อาจขึ้ นอยูกั ประสบการณบางอยางของผูบริโ ภคที่ ผานมาในอดีตแนวความคิด เบื้องตนที่จ ะชว ย
อธิบายกระบวนการประเมินผูบริโภค มีดังนี้
ประการที่ 1 มีสมมติฐานวาผูบริโภคแตละรายมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวม
ของลั ก ษณะต า งๆ ของผลิต ภั ณ ฑ ซึ่ง ผู บ ริ โภคจะมองลั ก ษณะแตกตงา ของลัก ษณะเหล า นี้ ว า
เกี่ ย วข อ งกั บ ตนเองเพี ยงใด และเขาจะใหค วามสนใจมากที่ สุด กั บ ลัก ษณะที่ เกี่ ย วพันกั บความ
ตองการของเขา
ประการที่ 2 ผูบริโภคใหความสําคัญอยางมากกับลัก ษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ
ในแตระดับแตกตางกันตามความสอดคลองกับความตองการของเขา
ประการที่ 3 ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะ
แตละอยางของตรายี่หอ ความเชื่อชุดที่ผูบริโภคมีกับตราใดตราหนึ่งนั้นเราเรียกวาภาพพจนข อง
ตรายี่หอ (Brand Image) โดยการมีประสบการณและผลที่ไดรับจากการเลือกรับรู เลือกบิดเบือน
และเลือกเก็บรักษา ความเชื่อของผูบริโภคจึงแตกตางไปจากลักษณะจริงของผลิตภัณฑ
ประการที่ 4 ความพอใจในตัว ผลิตภัณ ฑทั้งหมดที่ผูบริ โภคคาดวาจะไดรั บ
แตกตางไปตามความแตกตางของลักษณะตัวสินคา
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ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อประเมินทางเลือกโดย
เลื อกตรายี่ หอ สิ นค าที่ ตั้ง ใจจะซื้ อ (Purchase Intention) แลว อย า งไรก็ ตาม อาจมี ปจ จัย อื่น ที่ มี
ผลกระทบตอความตั้งใจซื้อได คือ
ดานสังคม เชน ไดรับคําตําหนิหรือขอคิดเห็นจากสมาชิก ในครอบครัว อาจทํา
ใหทัศนคติความชอบตอยี่หอที่ตั้งใจจะซื้อลดลงได
สถานการณที่ เ กี่ย วข อง เมื่อ ผู ซื้ อได ว างแผนความตั้ งใจ ที่ จะซื้ อไว แ ลว โดย
คํานึงถึงรายไดที่ จะไดรับ เงื่อนไขขอตกลงตางๆ กั บผูข ายและอื่นๆ แตค วามตั้ งใจจะซื้ ออาจไม
เกิดขึ้นก็ไดหากเกิดสถานการณที่ก ระทบกระเทือนตอผู ซื้อ เชน ผูซื้ อมีรายไดลดลงพบวาผูข าย
หลอกลวง หรือมีผูบอกกลาววาคุณภาพของสินคาไมดี เหลานี้ เปนตน เพราะฉะนั้นผูที่ตงั้ ใจจะซื้อ
อาจไมเปนผูซื้อทั้งรอยเปอรเซ็นต เพราะมีปจจัย 2 ประการดังกลาวขางตนเขามาอิทธิพล เปนตน
การตัดสินใจของผูบริโภคเต็มไปดวยความเสี่ยง ผูบริโภคก็จะสอบถามผูที่เคย
ใชใ หแนนอนใจกอน หรือจะตัดสินใจเลือกซื้อตรายี่หอที่ไวใ จได หรือมีก ารรับประกัน ฉะนั้น
ผูบริหารการตลาดจะตองวางแผนการตลาด เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อใหนอยลง
ขั้นตอนที่ 5 ความรูสึก หลังการซื้อ (Post Purchase feeling) ตรายี่หอที่ผูซื้อได
ทําการตัดสินใจซื้อไปแลว อาจทําใหไมไดรับความพอใจตามที่หวังหรือคาดคะเนเอาไวจะทําใหเกิด
ทัศนคติที่ไมดีตอตรายี่หอนั้น และทําใหเกิดความกังวลหลังการตัดสินใจซื้อเชน สงพนัก งานขาย
ออกไปปลอบใจเพื่อใหผูบริโภคแนใจวา การตัดสินใจซื้อตรายี่หอนั้นของเราไมใ ชก ารตัดสินใจที่
ผิดพลาดเปน การตั ดสิ นใจที่ถู ก แลว หรื ออาจออกใบรับ ประกั นเพื่อ เปนการยื นยั นเปนตน แตถ า
สินคาที่ซื้อไปนั้นสรางความพอใจกับผูบริโภคผูบริโภคก็จะจดจําและนําไปสูก ารซื้อซ้ําในโอกาส
ตอไป
จากที่ก ลาวมาจะเห็น วา การตัด สินใจเปน เรื่อ งของกระบวนการในการเลือ ก
ทางเลือกตางๆ ที่ไดมีการกลั่นกรองแลววาดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้ง
ไว ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อนั้นเปนกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่งในแนวคิดพฤติก รรม
ผูบริโภคพฤติก รรมผู บริโภค เพราะทําใหเห็น วาในขั้ นตอนของการตัดสิน ใจของผูบริโ ภคนั้น มี
ปจจัยตางๆเขามาเกี่ยวของดวยมากมาย เชน ความตองการของผูบริ
 โภคที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งกระตุน
หรือความตองการที่เกิดจากปจจัยภายในบุคคล หรือเรื่องของการรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ
เปนตน ซึ่งจากการรวบรวมแนวคิดของกระบวนการตัดสินใจซื้อดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวาปจจัย
สวนบุคคลที่มีผลตอกระบวนการและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ที่ควรนํามาชว ยในการสราง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนีไ้ ดแก เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือน
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วัตถุประสงคในการซื้อ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ อีก ทั้งใน
สวนของปจจัยทางดานจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ
เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจมีค วามสัมพันธกันอยางใกลชิตพฤติกรรมการ
บริโภค และมีความแตกตางกันไปตามปจเจกบุค คล ซึ่งมีปจจัยสว นบุค คลและปจจัยดานจิตวิทยา
แตกตางกัน ทําใหผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้ และนําความรูที่ไดมาพิจารณารว มใช
สรางแนวความคิดสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ดวย
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mixed Theory)
Kotler (อางอิงจากพัฒนา ศิริโชคบัณทิต 2548: 200) ไดก ลาวถึงแนวคิดสว นประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) วาเปนชุดเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใชดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในตลาดเปาหมาย จําแนกเครื่องมือออกเปน 4 กลุมใหญๆ ซึ่งเรียกวา 4P's ของตลาด
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
การสงเสริม
การตลาด (Promotion) แตแนวคิดสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจบริก าร(Marketing mix
for service) ตองใหความสนใจในปจจัยอื่นเพิ่มเติม โดยการนําอีก 4 P's มาใหกับธุรกิจบริการ ไดแก
พนักงาน (People) กระบวนการในการใหบริการ (Process) ปจจัยทางกายภาพ (Physical evidence)
และหุนสวนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)
2.3.1 ผลิตภัณฑ (Product)
หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของลูก คาใหพึงพอใจ
ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัว ตนหรือไมมีตัว ตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดว ย ตัว สินคา และ
คุณ ค า ในสายตาลู ก คา จึ ง มีผ ลทํา ใหผ ลิ ตภั ณ ฑข ายได ดั งนั้ น การพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ (Product
development) จึงมีความสําคัญมาก เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and
improved) ซึ่ ง ต องคํ า นึ งถึ ง ความสามารถในการตอบสนองความต อ งการของลูก ค าดไดี ยิ่ ง ขึ้ น
กลยุทธผลิตภัณฑจะเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product attribute)
ควรเป น อย า งไร ส ว นผสมผลิ ต ภั ณ ฑ (Product mix) และสายผลิ ต ภั ณ ฑ (Product line)
จะประกอบดวยตัวสินคาอะไรบาง ผลิตภัณฑของบริษัทตองมีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคได
2.3.2 ราคา (Price)
หมายถึง คุณ คาผลิ ตภัณ ฑใ นรูปตั ว เงิ น ราคาเปน ตนทุ น ผู บริโ ภคจะเปรียบเทีย บ
ระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑนั้นของลูก คา ดังนั้นตองมีก ารกําหนดราคาใหถูก ตอง
เหมาะสม เพราะราคาจะเปนใจกลางของสว นประสมทางการตลาดทั้งหมด และเปนตัว กลไกลที่
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สามารถดึ งดู ดความสนใจให เกิ ดขึนมาได
้
ในการการกํ าหนดราคานี้ จะตอ งมี ก ารพิ จารณาถึ ง
ลักษณะการแขงขันในตลาดเปาหมายและปฏิกิริยาของลูกคาที่แตกตางกัน
2.3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
หรือการไปใหถึงเปาหมายรวมถึงกลยุทธดานความรวดเร็วและสะดวกสบายก็เปนสิ่ง
สําคัญ กลาวคือ ผลิตภัณฑที่ดีหากไมมีค วามสามารถไปถึงทันเวลา และในสถานทีท่ ี่ซึ่งมีค วาม
ตองการแลว ผลิตภัณฑนั้นๆ ก็จะไรค วามหมาย ดังนั้นในดานของสถานที่ จึงตองมีก ารพิจารณา
สถานที่ เวลา และบุคคลที่สินคาและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขายได
2.3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)
หมายถึง เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูข ายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ
หรือพฤติกรรมการซื้อ หรือการแจง การบอกกลาว และการขายความคิด ความสนใจใหลูก คาไดรู
จะเกี่ยวของกับวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับสื่อสารใหถึงตลาดเปาหมายใหไดทราบถึงสถานที่จําหนาย
ระดับราคาผลิตภัณฑ
2.3.5 พนักงาน (People)
หมายถึง บุคคลที่ใ หบริก ารซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝก อบรม การจูงใจ เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอยางแตกตางเหนือคูแขงพนักงานตองมีความสามารถ มี
ทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหาได
2.3.6 กระบวนการในการใหบริการ (Process)
หมายถึง กระบวนการในการทํางานทั้งหมด เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริก ารแก
ลูก คา ไดอยางรวดเร็ว และประทับใจลูก คา สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer
satisfaction) โดยลูกคาจะตองไดรับความสะดวกจากการรับบริก าร ระเบียบขั้นตอน ไมมากมาย
ซับซอนเกินไป การบริการจะตองกระจายไปอยางทั่วถึงรวดเร็วและเปนไปอยางเสมอภาค
2.3.7 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence)
หมายถึง การตกแตงสถานที่ ผังที่ตั้ง ลัก ษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริก าร
คือสิ่ งที่ลู ก ค าสามารถมองเห็นไดชั ดเจน จึ งตอ งพยายามสรา งคุณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management : TQM) เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคาไมวาจะเปนในดานความสะอาด
การตกแตง
อาคาร สถานที่ การแตงกายของพนักงาน หรือผลประโยชนอื่นๆ
2.3.8 หุนสวนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)
หมายถึง การตกลงใหค วามรว มมือกันในการทําธุรกิจระหวางบริษัท ตั้งแต
2
บริษัทขึ้นไป โดยอาจจะเป นการใหค วามรว มมือกันในดานการขายสินคา การซื้ อวัตถุดิบ การ
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สงเสริมการขาย หรือในเรื่องอื่นๆก็ได ทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมความแข็งแกรงแกบริษัทใหสามารถอยู
รอดได ภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรงอยางเชนทุกวันนี้
จากแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ส ว นประสมการตลาดที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น พอสรุป ได ว า
ส ว นประสมทางการตลาด คื อ องค ปะกอบทางการตลาดที
ร
่ ถกควบคุ
ู
ม โดยองค ก รซึ่ ง เป น
องคประกอบที่อ งคก รนํามาใชเ พื่อสนองความพึงพอใจของผูบ ริโภคซึ่งโดยสรุปแลว ผลิตภัณ ฑ
หรือบริการที่องคกรเสนอใหแกผูบริโภคจะตองมีประโยชนและมีคุณคาในสายตาของผูบริโภค มี
การตั้งราคาที่ผูบริโภคสามารถยินดีที่จายเมื่อเปรียบเทียบกับคุณคาที่ผูบริโภคจะไดรับ ตลอดจนการ
ที่มีชองทางการจัดจําหนายและการสื่อสารที่เขาถึงผูบริโภคได อีก ทั้งมีก ารสงเสริมการตลาดเพื่อ
สรางใหเกิดทัศนะคติและกระตุนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน
จึงไดนําองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดเหลานี้มาสรางเปนแบบสอบถามในการศึก ษา
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ของผูซื้อในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไพรินทร ปราศอาพาธ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้ อ รถยนต ยี่ ห อ ฮอนด า ในเขตกรุงเทพมหานคร มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ป จั ย ที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอฮอนดาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ เจาของหรือผูค รอบครองรถยนตยหี่ อฮอนดาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมใชก ารวิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัย
พบวาผูบริโภคเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยผูบริโภคสว นใหญมีสถานภาพโสด สว นใหญมี
อายุ 26-30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา
20,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท มีสมาชิก ภายในครอบครัว 5 คนขึ้นไป
และสว นใหญใ ชรถรุนซีวิค ลัก ษณะประชากรศาสตรที่ตางกัน ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุ
รายได อาชีพ ระยะเวลาการทํางาน จํานวนสมาชิก ในครอบครัว รุนรถที่ใ ชแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอฮอนดา ที่แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สวนผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตยหี่ อ ฮอนดา
ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด แบงเปน
4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
ปจ จัย สว นประสมทางการตลาดด านผลิ ต ภัณ ฑ ดา นราคา ด านการสง เสริม การ ตลาด มี ผลต อ
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พฤติ ก รรมการตั ด สิน ใจซื้ อ รถยนตี่ยหอ ฮอนด าอยู ใ นระดั บ มากที่สดุ และด านช อ งทางการจั ด
จําหนายมีผลอยูในระดับมาก
วัลดา ปญญาสถาพร (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีค วามสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตนั่งใหมของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติก รรม
ในการเลือกซื้อรถยนตนั่งใหมข องผูบริโภค และศึก ษาถึงปจจัยสว นบุค คลและสว นประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งใหมข องผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน การศึกษาครั้งนี้ใ ชขอมูลปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถามกลุมตัว อยางในอําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน จํานวน 400 ชุด และทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistic) ในการอธิบายผลการศึกษา และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชไคสแควร
(Chi - Square) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางตองการซื้อ
รถยนตนั่งเพราะใชในการเดินทางไปทํางาน/ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเลือกยี่หอโตโยตาและฮอนดาที่มี
ขนาด 1,600-1,800 ซีซี ในราคาระหวาง 650,001-800,000 บาท ดว ยวิธีเชาซื้อ และกลุมตัว อยางจะ
จายคาใชจายในการซื้อรถยนตนั่งดว ยตนเองสว นประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดา นช องทางการจัด จํา หน ายลา นสงเสริ มการตลาดไม มีค วามแตกตา งกั นมาก โดยอยู ใ นระดั บ
ความสําคัญตั้งแตปานกลางจนถึงมากที่สุด ปจจัยดานอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพ และ
สว นประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ด า น มีค วามสัม พัน ธกับ การตัด สิน ใจซื้ อรถยนตนั่ ง ใหมข อง
ผูบริโภค
สุรียพร เหมยสวาท (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมตัดสินใจซื้อรถยนตเปอโยตของผูใ ชรถยนตเปอโยตใ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึก ษา
ปจจัยทางดานลัก ษณะทางประชากรศาสตร และดานสว นประสมทางการตลาด กลุมตัว อยาง คือ
ผูบริโภคที่ใชรถยนตเปอโยต ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยโปรแกรม SPSS พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคที่ปฏิบัติ
ในการตัดสินใจซื้อรถยนตเปอโยต โดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง ผู บริโภคที่มีเพศและจํานวน
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ แตกต างมี พฤติก รรมการตั ดสิ นใจซื้ อรถยนตเ ปอโยตแ ตกต างกัน อายุ ที่
แตกตา งกั น สถานภาพ อาชี พ รายได ระดั บการศึก ษาและผูบ ริโ ภคที่เ ลือ กขนาดความจุ ข อง
เครื่องยนตแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตเปอโยตโดยรวมแตกตางกัน ปจจัยทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ด านชองทางการจัดจํ าหนาย และดา นสงเสริม การตลาดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตเปอโยตที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จุลินทร พุดตาลเล็ก (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่ง
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการศึก ษาพบวาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
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เลือกซื้อรถยนตนั่ง ผูบริโภคใหค วามสําคัญของปจจัยดานการผลิต ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยผูบริโภคจะใหค วามสําคัญกับความแข็งแกรง
ความปลอดภัย ในการขับขี่ การประหยัดน้ํ ามัน การหาอะไหลงาย การรับประกั น และรูปทรง
การออกแบบ ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน ความนาเชื่อถือ และการใหบริก ารดีรวดเร็ว ของ
ตัว แทนจํ าหนา ยและศู นย บริ ก ารซอมบํ ารุ ง ดา นการสง เสริ มการตลาด เช น การทํ าประกัน ภั ย
ชั้นหนึ่งฟรี และการใหสวนลดเงินสด การแถมอุปกรณตกแตง สวนปจจัยดานบุค คลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่ง พบวา มีค วามสัมพันธกับปจจัยที่ใ ชเลือกซื้อรถยนตนั่งดานการ
สงเสริมการตลาด และอาชีพมีค วามสัมพันธกับปจจัยที่ใ ชเลือกซื้อรถยนตนั่งดานชองทางการจัด
จําหนายและดานการสงเสริมการตลาด โดยผูมีอาชีพเปนพนัก งานบริษัท/รับจาง ใหค วามสําคัญ
อยางมากที่สุดตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมีอาชีพในกลุมอื่น ในขณะที่นิสิต/
นักศึกษา ใหความสําคัญอยางมากที่สุดตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมาก กวาผูมีอาชีพใน
กลุมอื่น จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่งของผูบริโภคจะพิจารณาจากปจจัย
ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการ
สงเสริมการตลาด ผูผลิตจึงควรเนนในการพัฒนาดานผลิตภัณฑ คือ ควรเนนเรื่องความแข็งแกรง
ปลอดภัยในการขับขี่ การประหยัดน้ํามัน การหาอะไหลงาย การรับประกัน ดังนั้นจึงควรเนนการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่แสดงคุณสมบัติดังกลาว
ชนิดา สุธัญญารักษ (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่ใ ชใ นการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่ง
สวนบุคคลขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึก ษาปจจัย 5 ดาน
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานบุค คลที่ใ ห
คําแนะนํา เพื่อเปรียบเทียบการใชปจจัยทั้ง 5 ดานกับตัวแปรโดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนสมาชิก ในครอบครัวกลุมตัว อยางที่ใ ชใ นการ
วิจัยเปนผูบริโภคที่เปนเจาของหรือผูครอบครองรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ขนาด 2,000 ซีซี
ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน ซึ่งมาจากสูตรของการหาจํานวนประชากรแบบไมรู
จํานวนประชากร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใ ชวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชทดสอบคาที
(t-Test Independent) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และ
การวิ เคราะหค วามแตกตา งแบบคูใ ชวิธี Least Significant Difference(LSD) การประมวลผล
วิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS
ฉัตรชัย เศรษฐปยานนท (2544) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตของผูบริโภคในจังหวัดกาฬสินธุ การศึกษานี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
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การตั ดสิ นใจซื้ อรถยนต ข องผู บริโภคในจั งหวัด กาฬสิ นธุ เพื่อ เป นข อมู ลสํ าหรับ ธุร กิจ จําหน า ย
รถยนตในการนําไปเปนแนวทางในการปรับแผนกลยุทธทางการตลาดใหทันตอสถานการณ โดย
เลือกจากผูซื้อรถยนตที่จดทะเบียน พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ.2522 ในจังหวัดกาฬสินธุ แลว ใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นมา จํานวน 139 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
และในการวิเ คราะหข อมูล ใชค าฉเ ลี่ย รอยละ และสว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึก ษาพบว า
ผู บ ริ โ ภคเป น เพศชายและหญิ ง ในอั ต ราส ว นเท า กั น ส ว นใหญ มี อ ายุ ร ะหว า ง 20 ถึ ง 30 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ และมีรายได 5,000-10,000 บาท ผูบริโภค
เห็ น ว า ป จ จั ย โดยรวมมี ค วามสํ าญหรื
คั อ อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้รอถยนต อ ยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิ จารณาเปน รายดาน ผู บริโภคเห็ นวาป จจัยที่ มีค วามสํา คัญหรื ออิทธิ พลต อการตัดสิน ใจซื้ อ
รถยนต อยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ก ารจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริม การตลาด ส ว นป จจัย อื่น ๆ เช น คุณ ภาพและชื่อ เสีย งของศูน ยบ ริการ ราคาน้ํ ามั น
การปรึกษาผูปกครอง เปนตน ผูบริโภคเห็นวามีความสําคัญหรืออิทธิพลอยูในระดับปานกลาง
สฤษดิ์พงษ เพงเล็งผล (2542) ไดทําการศึก ษาเรือ่ งปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตนั่งสวนบุคคลของกลุมนักศึกษาปริญญาโท การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่
มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซือรถยนต
้
นั่ ง ส ว นบุ ค คลของกลุ ม กศึ
นั ก ษาปริ ญ ญาโทเนื่ อ งจาก
กลุมเปาหมายดังกลาวเปนตัวแทนสวนหนึ่งของประชากรกรุงเทพมหานครที่มีกําลังซือ้ และยังเปน
กลุมลูกคาเปาหมายที่สําคัญกลุมหนึ่งที่ทางบริษัทผูผลิตใหค วามสนใจ จากผลการศึก ษาทําใหเกิด
ความเขาใจและรับรูค วามตองการของลูก คา ผลการศึก ษาสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลื อกซื้ อรถยนตนั่ งส ว นบุ ค คลของกลุ มนั ก ศึก ษาปริญ ญาโท คื อ ระดั บรายไดร ะดับ ฐานะทาง
ครอบครัว และรูปแบบการดําเนินชีวิต สําหรับปจจัยที่เกี่ยวของกับรถยนตที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตนั่งสว นบุคคลของกลุมนัก ศึก ษาปริญญาโท คือ คุณภาพ ระดับราคา และระบบ
ความปลอดภัย อีกทั้งยังพบวารถยนตมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันใน 1 ครอบครัวควรมีรถยนต 2
คัน และราคารถยนตคันแรกของชีวิตทีเหมาะสม
่
คือ 500,001-600,000 บาท จากการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ระดับรายได ไมมี
ความสั มพั น ธกั บความคิ ดเห็ นในเรื่องราคารถยนต คัน แรกและเพศไม มีค วามสั มพั น ธกั บ ความ
คิดเห็นในเรื่องปจจัยดานเงินสดและของแถม
จํานงค สุวรรณพินิศ (2542) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถปคอัพ
ขับเคลื่อนสี่ลอของผูบริโภค การศึก ษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึก ษาลัก ษณะตลาดรถปคอัพ
ขับเคลื่อนสี่ลอของผูบริโภค และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถปคอัพขับเคลื่อนสี่ลอของ
ผูบริโภค เนื่องจากในตลาดรถยนตประเภทนี้ ผูบริโภคยังคงใหค วามสนใจและมีค วามสามารถใน
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การซื้อ โดยพิจารณาไดจากยอดจําหนายที่ลดลงเพียงประมาณรอยละ 2 จากป 2540-2541 ซึ่งยังคง
อยูในชวงระหวางภาวะเศรษฐกิจถดถอย อีก ทั้งจํานวนผูประกอบการในตลาดรถยนตประเภทนี้ที่
เพิ่มขึ้นเพื่อมุงหวังกําไรในการจําหนายและเขามามีสวนรวมในการครองตลาด ดังนั้นผูป ระกอบการ
จึงควรหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถปคอัพขับเคลื่อนสี่ลอของผูบริโภค ผลการศึกษาสรุปได
วา ป จจั ยที่ มีผ ลต อ การตั ดสิ นใจซือรถป
้ ค อั พขั บเคลื่ อ นสี่ ลอ ของผูบริ โภคมากที่สุ ด คื อ ปจ จั ย
ทางดานผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสมรรถนะในการขับขี่รองลงมาคือ ปจจัยทางดานราคา
ปจจัย ดานสถานที่ และสุ ดทายปจจั ยในดานส งเสริมการขายและจากการทดสอบความสั มพันธ
ระหวางปจจัยสว นบุค คลกับปจจัยสว นประสมทางการตลาด พบวาระดับการศึก ษากับปจจัยดาน
ผลิต ภัณฑ รายไดกับ ปจจั ยดา นราคารถยนต อายุ กับป จจัย ดานสถานที่แ ละอาชีพ กับป จจัย ดา น
สงเสริมการขาย ในปจจัยแตละคูมีค วามสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี่ บความเชื่อมั่น
รอยละ 95
สุวัชร ศุภ กาญจนเดชากุล (2540) ไดทําการศึก ษาเรื่องพฤติก รรมการซื้อและปจจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนตนั่ ง ขนาดเล็ ก ของผู บ ริ โ ภค โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
โครงสรางตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็กในปจจุบัน และศึก ษาพฤติก รรมการซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยใชขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามวารถยนตนั่งขนาดเล็ก และ
ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากการรวบรวมเอกส ารงานวิ ช าการซึ่ ง ผูศึ ก ษาใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห โ ดยคสถิ
า ติ
ไครสแควร (Chi - square) โดยทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสวนบุคคลกับการตัดสินใจซือ้
รถนั่งขนาดเล็ก จากการศึก ษาพบวาตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็ก ของประเทศไทย จําแนกออกตาม
ประเทศผูผลิตที่แทจริงของเครื่องหมายการคาจะมีอยู 3 กลุมใหญคือ กลุมรถยนตญี่ปุน ยุโรป และ
เกาหลี โดยกลุมรถยนตยุโรปจะเนนสรางภาพพจนดานความแข็งแกรง และสมรรถนะของรถยนต
ในขณะที่กลุมรถยนตญี่ปุนจะเนนเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัย สวนปจจัยที่มีค วามสัมพันธ
ตอการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งขนาดเล็ก คือ ราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน ยี่หอของรถยนตและ
บริก ารหลังการขาย จากการทดสอบความสัมพั นธระหวางปจ จัยสว นบุค คลกับ การตัดสินใจซื้อ
รถยนตนั่ งขนาดเล็ก ของผู บริ โภค พบว าการตัด สินใจซื้อ รถยนตข นาดเล็ ก ขึ้น อยูกั บรายได ข อง
ผูบริโภคที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งจากผลการศึก ษาดังกลาวจะเปน
แนวทางให ผูประกอบการธุรกิจรถยนตนั่งขนาดเล็กนําไปพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑและนโยบาย
การตลาดของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคในประเทศไทย
เคลนและแลนซิ่ง (Klein, L.K, and J.B. Lansing 1995) ไดทําการศึก ษาเรื่อง Decisions to
Purchase Consumer Durable Goods. โดยเปน การศึก ษาถึ งการตัดสิน ใจในการซื้ อสินคาคงทน
ประกอบดวย รถยนต เฟอรนิเจอร ตูเย็น วิทยุ โทรทัศน และอุปกรณภ ายในบาน ในการศึก ษานั้น
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ขั้นแรกไดพยายามหาตัวแปรสําคัญที่จะแบงกลุมระหวางผูที่จะ ตัดสินใจซื้อและไมซื้อสินคาคงทน
ในชวงเวลาที่กําหนดให และเมื่อสามารถแบงกลุมของผูบริโภคไดแลว ขั้นตอไปไดศึก ษาวามีตัว
แปรอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาคงทน ซึ่ง ตัวแปรที่ถูกกําหนดวามีสวนสําคัญตอ
การศึกษา ไดแก ตัวแปรทางเศรษฐกิจ เชน รายได การถือ สินทรัพยสภาพคลอง และสถานภาพทาง
หนี้สิน ตัวแปรดานการคาดหวังหรือทัศนคติของผูบริโภค เชน ความตั้งใจในการซื้อ ความรูสึกดาน
การชําระมูลคาของเงิน เงื่อนไขการซื้อ การคาดหวังในราคาสินคา และการคาดหวังในดานรายได
และตัวแปรเกี่ยวกับตัวผูบริโภค เชน อายุ สถานภาพ การสมรส และแหลงที่อยูอาศัย
ตั ว แปรทางเศรษฐกิ จ จะเป น ตั ว ชีึ ง้ ถอํ า นาจในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ จ าซืย้ อ สิ น ค า คงทน
ในขณะที่การคาดหวัง หรือทัศนคติจะเปนแรงขับทางจิตใจในการตัดสินใจ สว นตัว แปรที่เกี่ยวกับ
ตัว ผูบริ โภคนั้ นจะเปนตัว แสดงใหเห็น ถึงความจําเปนของสินคา หรือการยับ ยั้งการตัดสินใจเพื่ อ
จับจายใชสอยในสินคา ผลการศึกษาพบวารายไดเปนตัวแปรสําคัญในการแบงกลุมระหวางผูซื้อกับ
ไมซื้อสินคาคงทน และอีกตัวแปรหนึ่งที่ไดพิจารณาวามีสวนในการแบงกลุมผูซื้อกับไมซื้อก็คือ ตัว
แปรดานสถานภาพทางหนี้สิน นั่นคือ ถาสัดสวนของหนี้สินตอรายไดมีมากในปกอน การตัดสินใจ
จะมีสวนเกี่ยวของอยางมากตอการตัดสินใจซื้อสินคาคงทนในปตอ ไป สวนตัวแปรดานการคาดหวัง
ของผูบริโภคนั้น ผูที่มีการวางแผนในการซื้อ จะมีสวนในการตัดสินใจซื้อจริงสูง สว นตัว แปรดาน
ผูบริโภค พบวา ผูที่สมรสแลวจะซื้อสินคาคงทนในสัดสวนที่มากกวากลุมผูบริโภค ที่เปนโสด สวน
อายุนั้น ผูบริโภคจะมีการซื้อในสัดสวนที่มากขึ้นตามอายุและจะลดลงหลังอายุ 45 ป
จากการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยรวมพบวา ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตของ
ผูบริโภคนั้นสวนใหญจะพิจารณาจากปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมาเปนดานราคา
และดานการสงเสริมการตลาด ในขณะเดียวกันปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางดานจิตวิทยานั้นก็มี
ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตของผูบริโภคเชนกัน ดังนั้นผูผลิตและผูจัดจําหนายจึงควร
เน น การพั ฒ นาทางด า นผลิตภั ณ ฑ ค วบคู ไ ปกั บ การกํ า หนดราคาที่ ส มเหตุ สมผลและมี กิ จ กรรม
สงเสริมการตลาดที่ดึงดูดใจ จะทําใหสินคาเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดอยางดีที่สุด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนการศึก ษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุงศึก ษาปจจัย
สว นบุค คล ปจ จัยทางการตลาด และปจ จัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ รถกระบะยี่ห อ
อีซูซุขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกเนื้อหาไดดังตอไปนี้
1. ระเบียบวิธีวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. ตัวแปรที่ศึกษา
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
1. ระเบียบวิธีวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ถือวาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดนมุงเนนการ
สํ า รวจเพื่ อ ใช วิ ธี อ ธิ บ ายขอมู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Research)เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ
รวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มี ผ ลกระทบต อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถกระบะยี่หออี ซู ซุ ข นาด 1 ตั น ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครปฐม จากนั้น จึง ได นํา ขอมู ลที่ ประมวลไดม าวิ เคราะหเ พื่อ สรุ ปผลการวิ จัย และนํา เสนอเป น
รายงานตอไป
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่ซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ภายในป 2552 โดยจากการอางอิงขอมูลการซื้อรถกระบะยี่หออีซูซคุ ันใหม
ในป 2552 ของบริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวด นครปฐม จํากัด ซึ่งมีผูซื้อรถ จํานวน 454 ราย
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กลุมตัว อยางที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้งนี้คือ ผูที่ซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขต
อํา เภอเมื อ ง จั งหวั ดนครปฐมภายในป 2552 โดยผู วิ จั ยได เ ลื อกการกํ า หนดขนาดตั ว อย า งตาม
แนวทางการ
คํานวณเพื่อกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, Taro 1973) ดว ยการ
สุมตามโควตา ซึ่งสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane มีรายละเอียด ดังนี้
n

เมื่อ n =
N =
E =



N
1  Ne 2

ขนาดตัวอยาง
ขนาดประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อน

จากการแทนคาสูตรการกําหนดขนาดตัว อยางของ Taro Yamane โดยมีประชากรที่เปนลูก คาที่ซื้อ
รถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมภายในป 2552 จํานวน 454 ราย
โดยกําหนดโควตาตามอาชีพของลูกคาตามรายละเอียดในตารางที่5 และมีคาความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได ณ 0.05 ทําใหสามารถคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางไดดังนี้
n 

454
1  (454)(0.05) 2

n  212.64  213

ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดสําหรับใชใ นงานวิจัยนี้ เทากับ 213 ราย และเพื่อให
การสุมตัวอยางกระจายไดทั่วถึงทุกสายอาชีพ จึงแบงยอยของกลุมตัวอยางตามอาชีพของประชากร
ดังกลาวในสัดสวนที่เทากัน
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ตารางที่ 5 จํานวนและสัดสวนของผูซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมภายในป 2552 จําแนกตามอาชีพ
อาชีพของผูซื้อ
จํานวนผูซื้อ (คน)
นักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว
219
เกษตรกร
75
พนักงานบริษัท
68
ขาราชการ
32
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
19
อื่นๆ
41
รวม
454

สัดสวน (รอยละ)
48.23
16.52
14.98
7.05
4.18
9.04
100

ที่มา: บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จํากัด, “บัญชีรายการลูกคาประจําป 2552,” 2553. (พิมพดีด)
ตารางที่ 6 สัดสว นของผูซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ภายในป 2552 และจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
พนักงานบริษัท
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
รวม

สัดสวนของผูซื้อ (รอยละ)
48.23
16.52
14.98
7.05
4.18
9.04
100

จํานวนกลุมตัวอยาง
103
35
32
15
9
19
213
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3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งนีส้ ามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 3 กลุมปจจัย ประกอบดวย
1.1 ปจ จัยส ว นบุค คล ไดแ กเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บการศึ ก ษา อาชี พ ระดั บ
รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
1.2 ปจ จัย ทางการตลาดไดแ ก ด า นผลิ ตภั ณฑ ด านราคา ด านช องทางการจั ด
จําหน าย ดา นการสง เสริ มการตลาด ดานพนัก งาน ดา นกระบวนการ และดานสิ่ งแวดลอ มทาง
กายภาพ
1.3 ป จจั ย ดา นจิต วิท ยา ไดแ ก ความเชื่ อและทั ศ นคติ การรั บรู การเรี ยนรู และ
แรงจูงใจ
2. การตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ประกอบดวย 7 ปจจัย ประกอบดวย
2.1 เหตุผลในการซื้อ
2.2 ลักษณะในการซื้อ
2.3 รุนของรถกระบะ
2.4 ขนาดเครื่องยนต
2.5 ราคารถยนตที่ทานซื้อมา
2.6 ปริมาณในการซื้อ
2.7 สถานที่ในการซื้อ
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งลักษณะของขอคําถามที่ประกอบไปดว ยคําถามแบบปลายปดเปนสว นใหญ โดยมีสว นของขอ
คําถามแบบปลายเปดที่เป ดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุป สรรคที่ไ ดเ ผชิ ญ รวมทั้ งไดสเ นอแนะเพื่ อใชเ ปน แนวทางในการแกไ ข ปรั บปรุง และพัฒ นา
ผลิตภัณฑและบริการตอไป โดยแบบสอบถามแบงกลุมขอคําถามออกเปน 3 สวนหลัก ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลัก ษณะ
เปนกลุมขอคําถามที่มีตัวเลือกแบบกําหนดใหไวใหเลือก ประกอบดว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน จํานวนสมาชิก ในครอบครัวและบุค คลทีม่ ีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ
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สว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บพฤติ ก รรมของผู ต อบแบบสอบถามในการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ รถกระบะยี่ห อ อี ซู ซุข นาด 1 ตั น ซึ่งมี ลั ก ษณะเป นกลุ ม ข อคํ า ถามที่ มีตั ว เลื อ กแบบ
กําหนดใหไวใหเลือก ประกอบดวย เหตุผลในการซื้อรถยนตประเภทรถกระบะ ลัก ษณะในการซื้อ
รุนของรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันที่ใ ชอยู ขนาดเครื่องยนตข องรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1
ตันที่ใชอยู ราคาซื้อของรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันที่ใ ชอยู ปริมาณซื้อรถของรถกระบะยี่หอ
อีซู ซุ ขนาด 1 ตั น และสถานที่ ใ นการซื้อ รถของถกระบะยีห่ อ อี ซู ซุ ขนาด 1 ตั น และด า นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ประกอบดว ย ความ
เชื่อและทัศนคติ การรับรู การเรียนรู และแรงจูงใจ
ส ว นที่ 3 แบบสอบถามด า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จัสยว นประสมทาง
การตลาดที่มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถกระบะยี่ หออี
 ซูซุ ขนาด 1 ตั นของผู ต อบแบบสอบถาม
ประกอบ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดา น
พนักงาน ดานกระบวนการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ
ในการกําหนดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับมีการเรียงลําดับคะแนนไว ดังนี้
คะแนน
การแปลความหมายของความคิดเห็น
5
ระดับความสําคัญมากที่สุด
4
ระดับความสําคัญมาก
3
ระดับความสําคัญปานกลาง
2
ระดับความสําคัญนอย
1
ระดับความสําคัญนอยที่สุด
ผูวิจัยไดใ ชวิธีพิสัยเป นเกณฑใ นการแปลความหมายของระดับคะแนน ซึ่งมีรายละเอีย ด
ของวิธีการคํานวณคาชวงของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ระดับคะแนนสูงสุด – ระดับคะแนนต่ําสุด หรือ 5 – 1 = 0.8
จํานวนระดับคะแนน
5
โดยมีผลของคาชวงของคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมายดังนี้
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ชวงคะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00– 1.80

การแปลความหมายของชวงคะแนนเฉลี่ย
ระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับความสําคัญมาก
ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญนอย
ระดับความสําคัญนอยที่สุด

5. การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
ผูวิจัยมีแนวทางการสรางและพัฒนาเครื่องมือทางการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึก ษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบของเนื้อหาสาระ
สําหรับสรางแบบสอบถาม
2. สรางขอคําถามโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยทปี่ รึก ษา เพื่อพิจารณาโครงสรางดาน
เนื้อหาและภาษาที่ใช พรอมปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึก ษาไปทดลองใช (Try
out) กับผูที่ซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งไมไดเปนผูที่
อยูใ นกลุมตัว อยางเปาหมาย กลา วคือ ผูตอบแบบสอบถามที่ ไมไดทํ าการซื้ อรถกระบะยี่ หออีซู ซุ
ขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมภายในป 2552 จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความ
เขาใจในการใชภาษา และความเหมาะสมของเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางใน
การวิจัย จํานวน 213 คน
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมมาจาก 2 แหลง คือ
1.แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เปนขอมูลตางๆ ที่ ไดมาจากการใชแ บบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง โดยเมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1.1 การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยการตรวจทานความสมบูรณข อง
แบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล
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1.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ทําการคัดแยกแลว มาทําการ
ลงรหัสตามที่ไดกําหนดไวลวงหนา
1.3 ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล โ ด ย ค อ ม พิ ว เ ต อ(Computing)
ร
นํ า ข อ มู ล
แบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในคอมพิว เตอร เพื่อทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เปนขอ มูลที่ไดมาจากจากการคนคว าบทความ/เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ
รายงานการวิจัย การศึก ษาคน ควาด ว ยตนเอง วารสารและสิ่ งตีพิม พตางๆ ที่เกี่ ยวขอ ง ทั้ง จากใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อใชเปนแหลงขอมูลอางอิงสําหนับแนวทางในการศึกษา
7. การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ได ร วบรวมขอมู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามของกลุ มตั ว อย า ง 213 คน นํ า มาจั ด
หมวดหมูและดําเนินการประมวลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติใ นการวิจัยมา
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเปนการแจกแจง
ความถีใ่ นรู ป แบบของจํา นวนนับ และรอ ยละสํ าหรั บ แจกแจงขอ มู ลด านป จ จั ยส ว นบุ ค คล และ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม และในรูปแบบของคาเฉลี่ย และสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สํ าหรับแจกแจงขอมู ลดานป จจัยทางการตลาด และปจจัยด านจิต วิทยาที่ สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยีห่ ออีซูซุข นาด 1 ตัน
ของผูใชงานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1
ตัน ของกลุมตัวอยาง
3. ผลการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของก
ลุ ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นจิ ต วิ ทายที่ มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
4. ผลการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของก
ลุ ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ป จ จั สย  ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 7 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
n = 213
เพศ
จํานวนนับ รอยละ
ชาย
129
60.56
หญิง
84
39.44
รวม
213
100.00
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จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ
60.56 โดยมีเพศหญิง จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 39.44
ตารางที่ 8 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามอายุ
n = 213
อายุ
จํานวนนับ รอยละ
ต่ํากวา 20 ป
1
0.47
20 - 30 ป
119
55.87
31 - 40 ป
49
23.00
41 - 50 ป
33
15.49
51 ปขึ้นไป
11
5.16
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 8 พบวา กลุ มตัว อย างส ว นใหญมอายุ
ี ระหวาง 20 - 30 ป จํ านวน 119 ราย
คิดเปนรอยละ 55.87 ตามมาดวยมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 23.00 และ
ระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 15.49 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามสถานภาพ
n = 213
สถานภาพ
จํานวนนับ รอยละ
โสด
136
63.85
สมรส
73
34.27
หยาราง
4
1.88
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัว อยางส ว นใหญ มสถานภาพโสด
ี
จํานวน 136 ราย คิดเป น
รอ ยละ 63.85 ตามมาดว ยมี ส ถานภาพสมรส จํา นวน73 ราย คิด เป น รอ ยละ 34.27 และหย าร า ง
จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 1.88 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามระดับการศึกษา
n = 213
ระดับการศึกษา
จํานวนนับ รอยละ
ต่ํากวามัธยมศึกษา
14
6.57
มัธยมศึกษา
61
28.64
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
33
15.49
ปริญญาตรี
90
42.25
ปริญญาโท
9
4.23
สูงกวาปริญญาโท
6
2.82
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัว อยางส ว นใหญ มระดั
ี บการศึ ก ษาอยูในระดั

บปริ ญญาตรี
จํานวน 90 ราย คิดเปนรอยละ 42.25 ตามมาดว ยมีระดับการศึก ษาอยูใ นระดับมัธยมศึก ษา จํานวน
61 ราย คิด เปนร อยละ 28.64 และระดั บอนุป ริญญาหรือเทียบเทา จํา นวน 33 ราย คิ ดเปน รอยละ
15.49 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามอาชีพ
n = 213
อาชีพ
จํานวนนับ รอยละ
ขาราชการ
15
7.04
พนักงานบริษัท
32
15.02
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
9
4.23
นักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว
103
48.36
เกษตรกร
35
16.43
อื่นๆ
19
8.92
รวม
213
100.00
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จากตารางที่ 11 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนนัก ธุรกิจ/ธุรกิจสว นตัว จํานวน
103 ราย คิด เปน รอ ยละ 48.36 ตามมาดว ยมีอาชี พเปนเกษตรกร จํานวน 35 ราย คิด เปน รอ ยละ
16.43 และเปนพนักงานบริษัท จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 15.02 โดยมีอาชีพอื่นๆ ประกอบดวย
นิสิ ต/นั ก ศึ ก ษา พ อ บ า น/แม บ า น ว า งงาน และไม ร ะบุ รวมจํา นวน 19 ราย คิ ด เปน ร อ ยละ8.92
ตามลําดับ
ตารางที่ 12 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามระดับรายไดตอเดือน
n = 213
ระดับรายไดตอเดือน
จํานวนนับ รอยละ
ต่ํากวา 10,000 บาท
80
37.56
10,000 - 20,000 บาท
65
30.52
20,001 - 30,000 บาท
37
17.37
30,001 - 40,000 บาท
4
1.88
40,001 บาทขึ้นไป
27
12.68
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางสว นใหญมรี ะดับรายไดตอเดือนต่ํากวา10,000 บาท
จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 37.56 ตามมาดวยมีระดับรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000 - 20,000
บาท จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 30.52 และระหวาง 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 37 ราย คิดเปน
รอยละ 17.37 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว
n = 213
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวนนับ รอยละ
1 - 3 คน
86
40.38
4 - 6 คน
114
53.52
7 คนขึน้ ไป
13
6.10
รวม
213
100.00
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จากตารางที่ 13 พบว า กลุ ม ตัว อยา งสว นใหญมจํี านวนสมาชิ ก ในครอบครั วร ะหว า ง
4 – 6 คน จํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 53.52 ตามมาดว ยมีจํานวนสมาชิก ในครอบครัวระหวาง
1 – 3 คน จํานวน 86 ราย คิ ดเปนรอ ยละ 40.38 และจํานวน 7 คนขึ้ นไป จํ านวน 13 ราย คิดเป น
รอยละ 6.10 ตามลําดับ
ตารางที่ 14 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอย างจําแนก
ตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
n = 213
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
จํานวนนับ รอยละ
ตัดสินใจดวยตนเอง
71
33.33
คูสมรสรวมตัดสินใจ
16
7.51
สมาชิกในครอบครับรวมตัดสินใจ
126
59.15
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัว อยางส ว นใหญ มีสมาชิ ก ในครอบครับร ว มตัดสิ นใจเป น
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จํานวน 126 ราย คิดเปนรอยละ 59.15 ตามมาดว ยตัดสินใจ
ดวยตนเอง จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 และคูสมรสรว มตัดสินใจ จํานวน 16 ราย คิดเปน
รอยละ 7.51 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการตัด สินใจซื้อ รถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันของกลุม
ตัวอยาง
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ตารางที่ 15 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ
อีซูซุขนาด 1 ตันของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลในการซื้อรถยนตประเภท
รถกระบะ
n = 213
เหตุผลในการซื้อรถยนตประเภทรถกระบะ
จํานวนนับ รอยละ
ความชอบสวนตัว
71
33.33
ความเหมาะสมในการใชงาน
99
46.48
เพื่อธุรกิจและพาณิชย
36
16.90
อื่นๆ
7
3.29
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 15 พบวา กลุมตัว อยางสว นใหญมคี วามเหมาะสมในการใชงานเปนเหตุผล
ในการซื้อรถยนตประเภทรถกระบะ จํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 46.48 ตามมาดว ยมีค วามชอบ
สวนตัว จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 และเพื่อธุรกิจและพาณิชย จํานวน 36 ราย คิดเปนรอย
ละ 16.90 ตามลํ า ดั บ โดยมี เ หตุ ผ ลอื่ น ๆ ประก อบด ว ย ความคุ ม ค า ในเชิ ง เปรีบเที
ย ย บกั บ รถ
ประเภทอื่น สํารองการใชงานในอนาคต และไมระบุ รวมจํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 3.29
ตารางที่ 16 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ
อีซูซุขนาด 1 ตันของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะในการซื้อรถกระบะ
n = 213
ลักษณะในการซื้อ
ดวยเงินสด
เชาซื้อ
กูเงินมาซื้อ
อื่นๆ
รวม

จํานวนนับ
58
140
10
5
213

รอยละ
27.23
65.73
4.69
2.35
100.00

จากตารางที่ 16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลัก ษณะในการซื้อดว ยการเชาซื้อ จํานวน
140 ราย คิดเปนรอยละ 65.73 ตามมาดว ยการซื้อดว ยเงินสด จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 27.23
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และการกูเงินมาซื้อ จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 4.69 ตามลําดับ โดยใชลัก ษณะอื่นๆ ซึ่งไมได
ระบุรายละเอียด จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 2.35
ตารางที่ 17 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ
อีซูซุขนาด 1 ตันของกลุมตัวอยางจําแนกตามรุนของรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด
1 ตันที่ใชอยู
n = 213
รุนของรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันที่ใชอยู
จํานวนนับ รอยละ
SPARK
14
6.57
SPACECAB
57
26.76
RODEO
3
1.41
HI-LANDER
56
26.29
CAB4
54
25.35
MU-7
29
13.62
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรุน SPACECAB ของรถกระบะยี่หออีซูซุ
ขนาด 1 ตันที่ใชอยูจ ํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 26.76 ตามมาดวยการมีรุน HI-LANDER จํานวน
56 ราย คิดเปนรอยละ 26.29 และรุน CAB4 จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 25.35 ตามลําดับ
ตารางที่ 18 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ
อีซูซุขนาด 1 ตันของกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดเครือ่ งยนตของรถกระบะยี่หอ
อีซูซุ ขนาด 1 ตันที่ใชอยู
n = 213
ขนาดเครื่องยนตของรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันทีใ่ ชอยู
จํานวนนับ รอยละ
2,500 ซีซี
116
54.46
3,000 ซีซี
97
45.54
รวม
213
100.00
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จากตารางที่ 18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีขนาดเครื่องยนตของรถกระบะยี่หออีซูซุที่
ใชอยู เทากับ 2,500 ซีซี จํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 54.46 โดยมีขนาด 3,000 ซีซี จํานวน 97 ราย
คิดเปนรอยละ 45.54 ตามลําดับ
ตารางที่ 19 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ
อีซูซุขนาด 1 ตันของกลุมตัวอยางจําแนกตามราคาซื้อของรถกระบะยี่หออีซูซุ
ขนาด 1 ตันที่ใชอยู
n = 213
ราคาซื้อของรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันทีใ่ ชอยู
จํานวนนับ
รอยละ
ต่ํากวา 600,000 บาท
15
7.04
600,000 - 700,000 บาท
101
47.42
700,001 - 800,000 บาท
60
28.17
800,001 บาทขึ้นไป
37
17.37
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 19 พบวา กลุมตัว อยางสว นใหญซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันมาใช
งานในระดับราคาระหวาง 600,000 – 700,000 บาท จํานวน 101 ราย คิดเปนรอยละ 47.42 ตามมา
ดวยมีระดับราคาซื้อระหวาง 700,001 - 800,000 บาท จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 28.17 และราคา
ตั้งแต 800,001 บาทขึ้นไป จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 17.37 ตามลําดับ
ตารางที่ 20 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ
อีซูซุขนาด 1 ตันของกลุมตัวอยางจําแนกตามปริมาณซือ้ รถกระบะยี่หออีซูซุ
ขนาด 1 ตัน
n = 213
ปริมาณซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน
จํานวนนับ รอยละ
ครั้งละ 1 คัน
211
99.06
ครั้งละ 2 คัน
2
0.94
รวม
213
100.00
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จากตารางที่ 20 พบวา กลุ มตั ว อย างสว นใหญมปี ริ มาณซื้อ รถกระบะยี่ห ออี ซูซุ ขนาด
1 ตันตอครั้ง เทากับ 1 คัน จํานวน 211 ราย คิดเปนรอยละ 99.06 โดยมีปริมาณการซื้อครั้งละ 2 คัน
จํานวน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.94 ตามลําดับ
ตารางที่ 21 จํานวนนับและคารอยละของขอมูลดานพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ
อีซูซุขนาด 1 ตันของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานทีใ่ นการซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ
ขนาด 1 ตัน
n = 213
สถานที่ในการซื้อรถของรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน
จํานวนนับ รอยละ
ตัวแทนจําหนาย/ศูนยรถยนต
213
100.00
รวม
213
100.00
จากตารางที่ 21 พบว า กลุม ตัว อยา งทั้ง หมดซื้อรถกระบะยี่หอ อีซู ซุ ขนาด 1 ตันจาก
ตัวแทนจําหนาย/ศูนยรถยนต
3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผ ลกระทบตอ การ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
ตารางที่ 22 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับ ปจจัยดานจิตวิทยาที่มผี ลกระทบต อการตัดสินใจซื้อรถกระบะ ยี่หออีซูซุ
ขนาด 1 ตัน
n = 213
รอยละ
นอย

นอย
ที่สุด

Std.
แปล
Mean Deviation ความหมาย

25.35

0.00

0.00

4.07

0.64

มาก

30.05 43.66

26.29

0.00

0.00

4.04

0.50

มาก

การรับรู

18.78 46.01

25.35

9.86

0.00

3.74

0.77

ปานกลาง

แรงจูงใจ

10.80 47.89 35.68

5.63

0.00

3.64

0.56

ปานกลาง

3.88

0.50

มาก

มาก

ปาน
กลาง

ความเชื่อและทัศนคติ

32.86 41.78

การเรียนรู

ปจจัยดานจิตวิทยา

รวม

มาก
ที่สุด
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จากตารางที่ 22 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด าจนิ ต วิ ท ยาที่ มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.88 หากวิเคราะหตามรายปจจัย พบวาปจจัยดานความเชื่อและทัศนคติและการ
เรียนรูอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.07 และ 4.04 ตามลําดับ ในขณะทีป่ จจัยดานการรับรู
และปจจัยดานแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.74 และ 3.64 ตามลําดับ
4. ผลการวิ เ คราะหค วามคิ ด เห็น ของกลุมตั วอย างเกี่ ยวกับ ปจ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
ตารางที่ 23 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
n = 213
ปจจัยทางการตลาด

รอยละ
นอย

นอย
ที่สุด

Std.
แปล
Mean Deviation ความหมาย

0.47
3.29

0.00
0.00

0.00
0.00

4.66
4.55

0.50
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

11.27

0.00

0.00

4.25

0.88

มาก

29.58 39.44 30.99

0.00

0.00

3.99

0.64

มาก

30.05 38.03 31.92

0.00

0.00

3.98

0.71

มาก

4.29

0.51

มาก

มาก

ปาน
กลาง

ระบบความปลอดภัย
สมรรถนะของเครื่องยนต

66.20 33.33
57.75 38.97

รูปแบบและการออกแบบ
อื่นๆ (การตกแตงภายใน,
ขนาดของหองโดยสาร ฯลฯ)

36.15 52.58

ดานผลิตภัณฑ

ยี่หอ
รวม

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 23 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน ในภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.29 หากวิเคราะหตามรายปจจัย พบวา ปจจัยดานระบบความ
ปลอดภัยและสมรรถนะของเครื่องยนตอยูใ นระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.66 และ 4.55
ตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยดานรูปแบบและการออกแบบ ปจจัยอื่นๆ (การตกแตงภายใน, ขนาดของ
หองโดยสาร ฯลฯ ) และยี่หออยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.25, 3.99 และ 3.98 ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดด า นราคาที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
n = 213
ปจจัยทางการตลาด

รอยละ

มาก

ปาน
กลาง

นอย
นอย ที่สุด

Std.
Mean Deviation

29.58

7.51

3.29 0.00

4.46

0.75

มากที่สุด

41.78
45.07

45.54
43.19

12.68 0.00 0.0
5.16 3.76 2.82

4.29
4.24

0.72
1.08

มากที่สุด
มากที่สุด

48.83
38.03

30.05
42.25

10.33 7.04 3.76
16.43 0.47 2.82

4.13
4.12

0.74
1.06

มากที่สุด
มาก

42.72

37.09

12.68

0.0

7.51

4.08

1.03

มาก

41.78

38.03

12.68

0.0

7.51

4.07

1.04

มาก

4.20

0.87

มากที่สุด

มาก
ที่สุด

ดานราคา
เปรียบเทียบราคากับรถกระบะ
ยี่หออื่น
59.62
คาใชจายในการบํารุงรักษา
อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อ
เปรียบเทียบราคากับรถ
ประเภทอื่น
เงินดาวน
ราคาขายตอ
อื่นๆ (ไมมีคาใชจายในการ
ติดตั้งอุปกรณ ฯลฯ)
รวม

แปล
ความ
หมาย

จากตารางที่ 24 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จัสย ว นประสมทาง
การตลาดดานราคาที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน ในภาพรวมอยู
ในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค า เฉลีย่ เท า กั บ 4.20 หากวิ เ คราะห ต ามรายป จ จั ย พบว าป จ จั ยด า น
เปรี ย บเที ยบราคากั บ รถกระบะยี่ห อ อื่ นค า ใช จ ายในการบํ า รุ ง รัก ษาอั ต ราดอกเบี้ ย เช า ซื้ อและ
เปรียบเทียบราคากับรถประเภทอื่นอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.46, 4.29, 4.24 และ
4.13 ตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยดานเงินดาวน ราคาขายตอ และอื่นๆ (ไมมีคาใชจายในการติดตั้ง
อุปกรณ ฯลฯ )อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.12, 4.08 และ 4.07 ตามลําดับ
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ตารางที่ 25 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจัดจําหนายที่มีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
n = 213
ปจจัยทางการตลาด
ดานชองทางจัดจําหนาย

รอยละ
มาก
ที่สุด

จํานวนศูนยบริการ
27.70
บริการหลังการขาย
33.80
อื่นๆ (ความทันสมัย, ความ
สะอาด ฯลฯ)
28.64
รวม

นอย

นอย
ที่สุด

Std.
แปล
Mean Deviation ความหมาย

64.79
51.64

7.51 0.00
14.55 0.00

0.00
0.00

4.20
4.19

0.60
0.64

มาก
มาก

60.56

10.80 0.00

0.00

4.18

0.62

มาก

4.19

0.60

มาก

มาก

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 25 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จัสย ว นประสมทาง
การตลาดดานชองทางจัดจําหนายที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน
ทุกปจจัยอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.19 สําหรับแตละปจเจกปจจัย พบวา ปจจัย
ดานจํานวนศูนยบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.20 ปจจัยดานบริการหลังการขาย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.19
และปจจัยอื่นๆ (ความทันสมัย, ความสะอาด ฯลฯ) มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.18
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ตารางที่ 26 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดที่มีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
n = 213
ปจจัยทางการตลาด
ดานสงเสริมการตลาด
การลดราคา
สวนลดในการใชบริการ
หลังการขาย

รอยละ
ปาน
มากที่สุด มาก
กลาง
40.85 46.01 13.15

Std.
แปล
Deviation ความหมาย

Mean

0.00

นอย
ที่สุด
0.00

4.28

0.75

มากที่สุด

นอย

46.48

37.09 13.62

2.82

0.00

4.27

0.68

มากที่สุด

การแถมอุปกรณตางๆ

41.78

33.80 24.41

0.00

0.00

4.17

0.85

มาก

การโฆษณา
อื่นๆ (การไดสิทธิพิเศษใน
การใชบริการของพันธมิตร
ทางธุรกิจ ฯลฯ)
การชิงโชครางวัลใหญ

16.90

50.70 29.11

3.29

0.00

3.81

0.71

มาก

25.35
24.41

37.56 29.58
37.56 30.52

0.94
0.94

6.57
6.57

3.74
3.72

1.08
1.07

มาก
มาก

4.00

0.77

มาก

รวม

จากตารางที่ 26 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั สย  ว นประสมทาง
การตลาดดานสงเสริมการตลาดที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ย เทากับ 4.00 หากวิเคราะหตามรายปจจัย พบวา ปจจัยดาน
การลดราคาและสวนลดในการใชบริก ารหลังการขายอยูใ นระดับมากที่สุด มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.28
และ 4.17 ตามลําดับ สวนปจจัยอื่นๆการไดสิทธิพิเศษในการใชบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ
อยูในระดับมาก ประกอบดวย ปจจัยดานการแถมอุปกรณตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ปจจัยดานการ
โฆษณามีคาเฉลี่ย เทากับ 3.81 ปจจัยอื่นๆ โดยผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุรายละเอียดไว ซึ่งมี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.74 และปจจัยดานการชิงโชครางวัลใหญมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.72
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ตารางที่ 27 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานพนักงานที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
n = 213
ปจจัยทางการตลาด
ดานพนักงาน
ความชํานาญ
บุคลิกภาพ
อื่นๆ (ความมีทักษะการใช
ภาษา มีความรูดาน
เครือ่ งยนต ฯลฯ)
การใหความชวยเหลือ
รวม

รอยละ
มาก
ที่สุด

Mean

Std.
แปล
Deviation ความหมาย

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

45.07 39.44
39.44 44.13

15.49
16.43

0.00
0.00

0.00
0.00

4.30
4.23

1.08
1.09

มาก
มาก

40.91 39.85
39.91 40.85

19.28
19.25

0.00
0.00

0.00
0.00

4.22
4.21
4.24

1.05
1.04
1.04

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 27 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสว นประสมทางการตลาด
ดานพนักงานที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน โดยทุก ปจจัยอยูใ น
ระดับ มาก ซึ่งมีค าเฉลี่ ยโดยรวมเทา กับ 4.24 สํ าหรั บแตล ะปจเจกปจ จัย พบวาปจจั ยดานความ
ชํานาญมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.30 ปจจัยดานบุคลิกภาพมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.23 ปจจัยอื่นๆ ความมีทัก ษะ
การใชภ าษา มีค วามรูดานเครื่องยนต ฯลฯ ซึ่งมีค าเฉลี่ย เทากับ 4.22 และปจจัย ดานการใหค วาม
ชวยเหลือมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.21
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ตารางที่ 28 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อรถ กระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
n = 213
ปจจัยทางการตลาด

รอยละ

Mean

Std.
แปล
Deviation ความหมาย

ดานกระบวนการ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

การรับประกัน
ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ
เวลาในการใหบริการ
อื่นๆ (การใหบริการที่
ไมซับซอน ฯลฯ)
การสั่งจองลวงหนา
รวม

51.64

42.25

6.10

0.00

0.00

4.46

0.59

มากที่สุด

44.60
30.99

0.85
52.11

14.55
16.90

0.00
0.00

0.00
0.00

4.30
4.14

0.93
0.74

มากที่สุด
มากที่สุด

27.70
27.70

53.05
52.05

12.68
12.64

0.00
0.00

6.57
6.57

3.89
3.85
4.13

0.61
0.60
0.63

มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 28 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสว นประสมทางการตลาด
ดานกระบวนการที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน ในภาพรวมอยู
ในระดับ มากที่สุ ด โดยมี คาเฉลีย่ เทากั บ 4.13 หากวิเคราะหตามรายปจจั ย พบว าปจจัย ดานการ
รับประกันมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.46 ความรวดเร็วในการใหบริก ารมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.30 และเวลาใน
การใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 โดยมีปจจัยอื่นๆการใหบริก ารที่ไมซับซอน ฯลฯและการสั่ง
จองลวงหนาอยูในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.89 และ 3.85 ตามลําดับ
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ตารางที่ 29 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
n = 213
ปจจัยทางการตลาด
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
อื่นๆ (หนังสือพิมพ, โทรทัศน
ฯลฯ)
หองรับรองและหองน้ํา
ความเย็นและความสวาง
ความสะอาดและสวยงาม
รวม

รอยละ

Mean

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย
ที่สุด

47.89
47.83
43.66
41.78

31.46
31.06
33.33
33.33

19.72
19.62
21.13
23.94

0.94
0.94
0.94
0.94

0.00
0.00
0.94
0.00

4.26
4.24
4.18
4.16
4.24

Std.
แปล
Deviation ความหมาย

0.85
0.84
0.80
0.83
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 29 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสว นประสมทางการตลาด
ในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน
ทุกปจจัยอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.24 สําหรับแตละปจเจกปจจัย พบวา ปจจัย
อื่นๆหนังสือพิมพ, โทรทัศน ฯลฯ ปจจัยดานหองรับรองและหองน้ํา ปจจัยดานความเย็นและความ
สวาง และปจจัยดา นความสะอาดและสวยงาม ซึ่ งมีคาเฉลี่ ย เทากับ 4.26, 4.24, 4.18 และ 4.16
ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล สํ า หรั บ งานวิ ัจยเรื่ องป จ จั ยที่ มี ผ ลกระทบต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถ
กระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดใ ชแบบสอบถามจํานวน
213 ชุด ที่ผานการตรวจสอบความนาเชื่อถือแลวมาทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปนผูท ี่
ซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในป 2552 และนําขอมูล
มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อใหไดผลงานวิจัยตามวัตถุประสงคข องการวิจัย
สําหรับศึกษาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดว ย ปจจัยสว นบุค คลปจจัยทางการตลาด และปจจัย
ดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หอ อีซูซุ ขนาด 1 ตัน ของผูที่ซื้อรถในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม โดยไดสรุปผลการวิเคราะหดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. การอภิปรายผล
3. ปญหาที่พบในการวิจัย
4. ขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ผลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ 60.56
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 119 ราย คิดเปนรอยละ 55.87
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 136 ราย คิดเปนรอยละ 63.85
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึก ษาอยูใ นระดับปริญญาตรี จํานวน 90 ราย คิด
เปนรอยละ 42.25
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนนัก ธุรกิจ/ธุรกิจสว นตัว จํานวน 103 ราย คิดเปน
รอยละ 48.36
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 80 ราย คิด
เปนรอยละ 37.56
กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหวาง 4 – 6 คน จํานวน 114
ราย คิดเปนรอยละ 53.52
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีสมาชิกในครอบครับรว มตัดสินใจเปนบุค คลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อ จํานวน 126 ราย คิดเปนรอยละ 59.15
1.2 ผลการวิเ คราะห ขอ มูล ดา นพฤติก ร มการตั ด สิ น ใจซื้อ รถกระบะยี่ห ออีซู ซุ ขนาด
1 ตันของกลุมตัวอยาง
ผลสรุ ป เกี่ ย วกั บการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถกระบะยี่ ห อ อีซู ซุ ขนาด 1 ตั น ของกลุ ม ตั ว อย า งมี
รายละเอียดดังนี้
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ใ หเ หตุ ผลด า นความเหมาะสมในการใช ง านในการซื้ อ
รถยนตประเภทรถกระบะ จํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 46.48
กลุมตัว อย างสว นใหญมีลัก ษณะในการซื้อแบบเชาซื้อ จํานวน 140 ราย คิดเป น
รอยละ 65.73
กลุมตัวอยางสวนใหญใชรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันรุน SPACECAB จํานวน
57 ราย คิดเปนรอยละ 26.76
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ใ ชรถกระบะยี่ ห อ อี ซู ซุที่ มีข นาดเครื่ อ งยนต2,500 ซี ซี
จํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 54.46
กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันมาใชงานในระดับราคา
ระหวาง 600,000 – 700,000 บาท จํานวน 101 ราย คิดเปนรอยละ 47.42
กลุมตัว อยางสว นใหญซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ครั้งละ 1 คัน จํานวน
211 ราย คิดเปนรอยละ 99.06
กลุมตัวอยางทั้งหมดซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันจากตัวแทนจําหนาย/ศูนย
รถยนต
1.3 สรุ ปผลการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของกลุม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นจิ ต วิ ท ยา
ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
ผลสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอ
การตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันมีรายละเอียดดังนี้
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นจิต วิ ท ยาที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ตัด สิน ใจซื้ อ รถกระบะยี่ ห ออี ซู ซุข นาด 1 ตั นในดา นความเชื่อ และทั ศนคติและการเรียนรู อยู ใ น
ระดับมาก
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นจิต วิ ท ยาที่ มี ผ ลกระทบต อ การ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันในดานการรับรูแ ละแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง
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1.4 สรุปผลการวิเ คราะหความคิด เห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
ผลสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันมีรายละเอียดดังนี้
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดในด า น
ผลิตภัณฑ ที่ มีผลกระทบตอการตัดสิ นใจซื้อรถกระบะยี่หออี ซูซุข นาด 1 ตันในภาพรวม รวมทั้ ง
ปจจัยดานอื่นๆ (การตกแตงภายใน, ขนาดของหองโดยสาร ฯลฯ) อยูในระดับมาก โดยมีปจจัยดาน
ระบบความปลอดภัยและสมรรถนะของเครื่องยนตอยูในระดับมากที่สุด
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น เกี่ยวกับปจจัยสว นประสมทางการตลาดในดานราคา
ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตันในภาพรวมอยูใ นระดับมากที่สุด
โดยมีปจจัยดานยี่หออื่น คาใชจายในการบํารุงรักษา เปรียบเทียบราคากับรถกระบะ อัตราดอกเบีย้ คา
เชาซื้ออยูในระดับมากที่สุด เงินดาวน ราคาขายตอและอื่นๆ (ไมมีคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณ
ฯลฯ )อยูในระดับมาก
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดในด า น
ชองทางจัดจําหนาย ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตันทุก ปจจัยอยู
ในระดับมาก
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดในด า น
สงเสริมการตลาด ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตันในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีปจจัยดานการลดราคาและปจจัยดานสวนลดในการใชบริการหลังการขายอยูใน
ระดับมากที่สุด
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดในด า น
พนักงาน ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันทุกปจจัยอยูในระดับมาก
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดในด า น
กระบวนการ ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตันในภาพรวมอยูใ น
ระดับมากที่สุด โดยมีอื่น ๆ (การใหบริการที่ไมซับซอน ฯลฯ ) และการสั่งจองลว งหนาอยูใ นระดับ
มาก
กลุ ม ตั ว อย า งมีความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาด ในด า น
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตันทุก ปจจัย
อยูในระดับมาก
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2. การอภิปรายผล
งานวิจัยเรื่องป จจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่ หออีซูซุข นาด 1 ตั น
ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ดนครปฐมในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึก ษาป จ จั ย ต างๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาด และปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถกระบะยี่หอ อี ซูซุ ขนาด 1 ตันของผู ที่ซื้อรถในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยใชชุ ด
แบบสอบถามกับกลุมตัว อยาง ซึ่งเปนผูที่ซื้อรถกระบะยี่หอ อีซูซุ ขนาด 1 ตันในเขตอํ าเภอเมือ ง
จังหวัดนครปฐมภายในป 2552 จํานวน 213 ราย โดยผลการวิจัย พบวา กลุมตัว อยางสว นใหญเปน
เพศชาย คิด เป นร อ ยละ60.56 มี อายุ ระหว าง 20 - 30 ป คิด เปน รอ ยละ 55.87 มีส ถานภาพโสด
คิดเปนรอยละ 63.85 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.25 มีอาชีพเปนนัก
ธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 48.36 มีระดับรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ
37.56 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหวาง 4 – 6 คน คิดเปนรอยละ 53.52 และมีสมาชิก ในครอบ
ครับรวมตัดสินใจเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ คิดเปนรอยละ 59.15
กลุมตัว อยางสว นใหญใ หเหตุผลดานความเหมาะสมในการใชงานในการซื้อรถยนต
ประเภทรถกระบะ คิดเปนรอยละ 46.48 มีลัก ษณะในการซื้อแบบเชาซื้อ คิดเปนรอยละ 65.73 ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวัลดา ปญญาสถาพร (2546) เกี่ยวกับปจจัยที่มีค วามสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งใหมของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชรถกระบะยี่หออีซซู ุ
ขนาด 1 ตันรุน SPACECAB คิดเปนรอยละ 26.76 ใชรถกระบะยี่หออีซูซุที่มีขนาดเครื่องยนต 2,500
ซีซี คิดเปนร อยละ 54.46 ซื้ อรถกระบะยี่ห ออีซซู ุ ขนาด 1 ตันมาใชงานในระดับ ราคาระหวา ง
600,000 – 700,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.42 และซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน ครั้งละ 1 คัน
คิดเปนรอ ยละ 99.06 โดยกลุ มตัว อยา งทั้งหมดซื้ อรถกระบะยี่หออี ซูซุ ขนาด 1 ตันจากตัว แทน
จําหนาย/ศูนยรถยนต
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซือ้
รถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันในดานความเชื่อและทัศนคติและการเรียนรูอยูในระดับมาก และใน
ดานการรับรูแ ละแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง ในขณะทีก่ ลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุข นาด 1 ตันในดานผลิตภัณฑ
และดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ในดานราคาและดานกระบวนการโดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด และในดานชองทางจัดจําหนาย ดานพนักงาน และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ทุกปจจัยอยูในระดับมาก

65

3. ปญหาที่พบในการวิจัย
ปญหาที่ผูวิจัยพบในการทํางานวิจัยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ดาน ดังนี้
3.1 ดานการเขาถึงขอมูลเบื้องตน
เนื่องจากผูวิจัยไดวางแนวทางการดําเนินงานวิจัย ดว ยการกําหนดกลุมตัว อยางเปนผูที่
ซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมภายในป 2552 โดยทําการ
สุมตัวอยางใหมีความกระจายตามอาชีพ จึงตองขอความอนุเคราะหและความรว มมือจากบริษัท อีซู
ซุ ตั้งเซียฮวด นครปฐม จํากัด ในการมอบฐานขอมูลที่เกี่ยวของที่ทําใหผูวิจัยทราบถึงรายละเอียด
ของประชากรที่จะนํามาใชในการสุมกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลตอไป ผูวิจัยจึงตองแสดง
ตัวตนและพิสูจนใหตัวแทนของบริษัทฯ ดังกลาวเชื่อถือและไววางใจเกี่ยวกับผูวิจัยและแนวทางการ
ใชขอมูลเพื่อใชในการศึกษาเทานั้น และใหคํามั่นวาจะเก็บรักษาขอมูลที่ไดไวเปนความลับ โดยไม
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมลูกคาดังกลาว ซึ่งเปนกลุมตัว อยางของงานวิจัย
และความสัมพันธอันดีที่มีตอบริษัทฯ
3.2 ดานเทคนิคและสถิติที่ใชในการประมวลผล
เนื่องจากมีเทคนิค และสถิติที่ใ ชใ นการประมวลผล ใหเลือกใชอยูมากมายหลากหลาย

แนวทาง ผูวิจัยจึงตองทําการศึกษาและทดสอบ สําหรับเปรียบเทียบและเลือกใชแนวทาง และสถิติที่
เหมาะสมที่ สุด เพื่อ ให ได ผลงานวิ จัย ที่ถู ก ต องและน าเชื่อ ถือปเ  นที่ ยอมรั บ โดยไมส งผลกระทบ
ในทางลบทั้งทางตรงหรือโดยออมแตประการใด ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
4. ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดเสนอขอแนะนํา ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 สวน ดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะใ หผู ป ระกอบการ ที่ เ ป น ตั ว แทนจํ า หน า ยร ถกระบะยี่ ห อ อี ซู ซุ
โดยเฉพาะขนาด 1 ตันใหความสําคัญในหลายปจจัยผสมผสานกันไป ทั้งในสวนของความตองการ
ที่หลากหลายที่แตกตางกันไปตามปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อหรือผูใ ชงาน ปจจัยทางการตลาด และ
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในดานจิตวิทยา โดยผูวิจัยมั่นใจวาขอมูลที่ไดรับ จะเปนประโยชนตอการ
พิจารณาใชว างแผนเชิงกลยุท ธตางๆ เพื่อใหสามารถใหบ ริก ารได อยางมีประสิทธิภ าพและสรา ง
ความไดเปรียบทางการแขงขันมากขึน้ ซึ่งสอดรับกับความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี
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4.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
ผู วิ จั ย ขอแนะนํ า ผู ที่ ส นใจทํ าากรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั
บรถยนต สามารถนํ า
ผลงานวิจัยในครั้งนี้เปนแนวทางการศึกษาเพื่อตอยอด โดยพิจารณาใชเครื่องมือวิจัย และขยายพื้นที่
สําหรับการทํา งานวิจัยใหก ว างขวางมากขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่นอกเขตอําเภอเมื อง ในจังหวั ด
นครปฐม หรื อ ในจัง หวั ด อื่ นๆ เพื่ อ ให ไ ดข อมู ล ที่ มี ค วามหลากหลาย สํ า หรับการวิ เ คราะห เ ชิ ง
เปรียบเทียบในมุมมองที่แตกตาง ทําใหไดผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชนมากขึ้นตอไป
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง:
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถกระบะยีห่ อ อี ซู ซุ ขนาด 1 ตั น ของผู ซื้ อ ในเขตอํ า เภอเมื อง จั ง หวั ด
นครปฐม ซึ่งมิไดเกี่ยวของเพื่อผลประโยชนใดๆ ตอบริษัทเอกชนตางๆ และจะไมสงผลกระทบตอ
สิทธิโดยชอบอันใดของผูตอบแบบสอบถาม และเพื่อใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค จึงใครขอความรวมมือจากทานในการชว ยตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
และใหต รงกับ ความคิ ดเห็น ของท านซึ่ง ขอ มูล ที่ไ ดจ ะถู ก เก็ บเปน ความลับและจะนํ าไปใชเ พื่ อ
ประโยชนในการวิจัยนี้เทานั้น
ในโอกาสนี้ ผูวิ จั ยขอขอบพระคุ ณ ทุก ท า นเป น อยา งสู ทง ี่ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้
ศุภวิทย เวศยวรุตม
ผูดําเนินการวิจัย
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตันในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง: แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุขนาด 1 ตัน
และด านความคิ ดเห็ นเกี่ย วกั บ ปจ ัย ดา นจิต วิท ยาที่ มีผ ลต อการตั ดสิ นใจ ซื้อ รถกระบะยี่ห ออี ซู ซุ
ขนาด 1 ตัน
ส ว นที่ 3 แบบสอบถามด า นความคิ ด เห็ น เกีว่ ยกั บ ป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตัน
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง: กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ โดยพิจารณาตัวเลือกแตละขอเพียงขอเดียว แลวใส
เครื่องหมาย
ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 20 ป
( ) 20-30 ป
( ) 31-40 ป
( ) 41-50 ป
( ) 51 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยาราง
4. ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากวามัธยมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) สูงกวาปริญญาโท
5. อาชีพ
( ) ขาราชการ
( ) พนักงานบริษัท
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) นักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ โปรดระบุ………….

74

6. ระดับรายไดตอเดือน
( ) ต่ํากวา 10,000 บาท
( ) 10,000-20,000 บาท
( ) 20,001-30,000 บาท
( ) 30,001-40,000 บาท
( ) 40,001 บาทขึ้นไป
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
( ) 1 – 3 คน
( ) 4 – 6 คน
( ) 7 คนขึ้นไป
8. บุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุของทานมากที่สุด คือใคร
( ) ทานเปนผูตัดสินใจเอง
( ) คูสมรสเปนผูตัดสินใจ
( ) สมาชิกในครอบครัวชวยกันตัดสินใจ ( ) เพื่อน/ผูรวมงาน
( ) อื่นๆ โปรดระบุ………….
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สวนที่ 2: ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถกระบะ
คําชี้แจง: กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ โดยพิจารณาตัวเลือกแตละขอเพียงขอเดียว แลวใส
เครื่องหมาย
ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน
9. เหตุผลในการซื้อรถยนตประเภทรถกระบะ
( ) ชอบเปนการสวนตัว
( ) เหมาะสําหรับการใชงาน
( ) เพื่อการธุรกิจและพาณิชย
( ) อื่นๆโปรดระบุ.....................
10. ลักษณะในการซื้อ
( ) เงินสด
( ) เชาซื้อ
( ) กูเงินมาซื้อ
( ) อื่นๆโปรดระบุ.....................
11. รถกระบะยี่หออีซูซุ ขนาด 1 ตันของทานเปนรถรุน ใด
( ) SPARK
( ) SPACECAB
( ) RODEO
( ) HI-LANDER
( ) CAB 4
( ) MU-7
12. ขนาดเครื่องยนต
( ) 2,500 ซีซี
( ) 3,000 ซีซี
13. ราคารถยนตที่ทานซื้อมา
( ) ต่ํากวา 600,000 บาท
( ) 600,000-700,000 บาท
( ) 700,001-800,000 บาท
( ) 800,001 บาทขึ้นไป
14. ปริมาณในการซื้อ
( ) ครั้งละ 1 คัน
( ) ครั้งละ 2 คัน
( ) ครั้งละ 3 คัน ขึน้ ไป
15. สถานที่ในการซื้อ
( ) ตัวแทนจําหนาย/ศูนยรถยนต
( ) สถานที่จัดกิจกรรมการตลาด
( ) อื่นๆโปรดระบุ.....................
16. ทานมีความเชื่อถือในสมรรถนะของรถกระบะยี่หออีซูซุ (ทําเครื่องหมาย / ลงบน
ชองวาง)
เห็นดวยอยางยิ่ง ___ : ___ : ___ : ___ : ___ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
5 4 3 2 1

76

17. ทานคิดวาผูที่ใชรถกระบะยี่หออีซูซุมีภาพพจนทดี่ ีกวาผูที่ใชรถกระบะยี่หออื่นๆ
เห็นดวยอยางยิ่ง ___ : ___ : ___ : ___ : ___ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
5 4 3 2 1
18. ทานคิดวาการซื้อรถกระบะยี่หออีซูซุ มีความคุมคามากกวาการซื้อรถกระบะยี่หออื่นๆ
เห็นดวยอยางยิ่ง ___ : ___ : ___ : ___ : ___ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
5 4 3 2 1
19. ทานคิดวาการโฆษณาและโปรโมชั่นตางๆจากผูขายรถกระบะอีซูซุ มีสวนทําใหทาน
ตัดสินใจซื้อ
เห็นดวยอยางยิ่ง ___ : ___ : ___ : ___ : ___ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
5 4 3 2 1

77

สวนที่ 3: ขอมูลดานปจจัยทางดานการตลาด
คํ า ชี้ แ จง: กรุ ณ าตอบแบบสอบถามทุ ก ข อ โดยพิจารณาตั ว เลื อ กแต ล ะข อ เพี ย งข อดีเ ย ว แล ว ใส
เครื่องหมาย
ลงในช อ ง ( ) หน า ขอ ความที่ ต รงกั บ ข อ มู ล ของทาน โดยมี ร ะดั บ การให ค ะแนน
ดังตอไปนี้
5 หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสําคัญมาก
3 หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง
2 หมายถึง มีความสําคัญนอย
1 หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด
ระดับความสําคัญ
ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
1. ระบบความปลอดภัย
2. รูปแบบและการออกแบบภายนอกและภายในรถ
กระบะ
3. สมรรถนะของเครื่องยนตและอัตราสิ้นเปลือง
น้ํามัน
4. ยี่หอรถกระบะ
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)
ดานราคา
6. ราคารถกระบะ
7. ราคาเปรียบเทียบกับรถประเภทอื่น
8. อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อรถกระบะ
9. เงินดาวน
10. คาใชจายในการบํารุงรักษา
11. ราคาขายตอรถกระบะ

สําคัญ
มาก
ที่สุด

สําคัญ
มาก

สําคัญ
ปาน
กลาง

สําคัญ
นอย

สําคัญ
นอย
ที่สุด
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ระดับความสําคัญ
ปจจัยทางการตลาด
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

อื่นๆ (โปรดระบุ)
ดานชองทางจัดจําหนาย
ความพึงพอใจการบริการหลังการขาย
ความพึงพอใจตอจํานวนศูนยบริการ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ดานสงเสริมการตลาด
การลดราคารถกระบะ
การโฆษณา
การแถมอุปกรณตางๆ
สวนลดการบริการหลังการขาย
ชิงโชครางวัลใหญ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ดานพนักงาน
มีความสุภาพ ออนนอม มีมนุษยสัมพันธ
พนักงานมีความชํานาญในงาน
พนักงานหึความชวยเหลือในการแกปญหา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ดานกระบวนการ
เวลาเปด-ปด สะดวกในการเขามาใชบริการ
มีความรวดเร็วในขั้นตอนการดําเนินงาน
มีการรับประกันในตัวผลิตภัณฑ
สามารถสั่งจองลวงหนาได
อื่นๆ (โปรดระบุ)

สําคัญ
มาก
ที่สุด

สําคัญ
มาก

สําคัญ
ปาน
กลาง

สําคัญ
นอย

สําคัญ
นอย
ที่สุด
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ระดับความสําคัญ
ปจจัยทางการตลาด

สําคัญ
มาก
ที่สุด

สําคัญ
มาก

สําคัญ
ปาน
กลาง

สําคัญ
นอย

สําคัญ
นอย
ที่สุด

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
31. สถานที่มีความสะอาดและสวยงาม
32. เครื่องปรับอากาศทํางานดีและแสงสวาง
เพียงพอ
33. มีหองรับรองและหองน้ําสําหรับลูกคา
34. อื่นๆ (โปรดระบุ)
โปรดเสนอความคิดเห็น
1. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการขายผลิตภัณฑ รถกระบะยี่หออีซูซุ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการบริการหลังการขาย
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ผูดําเนินการวิจัย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
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