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การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย ์และเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์องลูกคา้ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่   
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชร้ถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยใ์นอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ ท่ีซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจากร้านตวัแทนจ าหน่ายกนัชน จ านวน 270 ราย  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี มี
อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของในปัจจุบนัคือ รถกระบะตอนเดียว 
(กระบะสองประตู) ยีห่อ้โตโยตา้  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกนัชน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ของผูต้อบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุดคือ ด้าน
บุคลากร  ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจ าหน่าย และมีผลในระดบัมากคือ
ดา้นราคา  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 



 จ 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การให้การรับประกนั ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของ
ราคากบัคุณภาพสินคา้ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบับตัรเครดิตของธนาคาร
โดยไม่มีดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ีย 0%) ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ จ  านวนพนกังานเพียงพอในการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ได้แก่ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใช้บริการ ปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถเพียงพอ 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วน
บุคคลท่ีผลิตจากเหล็ก วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือคือ รถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนัชน โดยตดัสินใจซ้ือ
ดว้ยตวัเอง ส่วนใหญ่โอกาสท่ีจะซ้ือกนัชนรถยนตคื์อ กนัชนเดิมช ารุด วนัท่ีน ารถยนตไ์ปติดตั้งกนั
ชนคือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ เวลา  08.00 - 12.00 น. โดยคน้หาแหล่งขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือจากเพื่อน 
และใช้ระยะเวลาในการหาขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมหน่ึงสัปดาห์ ส าหรับขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือคือ คุณสมบติั ลกัษณะการใชง้าน ส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ า โดยจะเลือกดูหลายๆ ร้าน
แลว้เปรียบเทียบราคาสินคา้ และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือกนัชนต่อคร้ังท่ี 2,001 – 4,000 บาท การ
ปฏิบติัในกรณีท่ีไม่พอใจกนัชนท่ีซ้ือคือ เลิกซ้ือตราสินคา้นั้น ส่วนกรณีท่ีพอใจจะซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด ส าหรับระดบัความพอใจร้านจ าหน่ายกนัชนท่ีซ้ือคือ พอใจมาก และถา้จะซ้ือกนัชนใหม่อีก  
ก็จะไปท่ีร้านเดิม ส่วนการแนะน าให้คนรู้จกัไปซ้ือกนัชนจากร้านท่ีซ้ือคือ ไม่แน่ใจหรืออาจจะไม่
แนะน า 
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ABSTRACT 
 

This independent study aims to investigate marketing mix affecting customers in 
Mueang Chiang Mai district towards purchasing bumpers of commercial-purposed pickup trucks 
and to study purchasing behavior of those customers towards selecting the bumpers of 
commercial-purposed pickup trucks. Samples of this study are specified to 270 commercial-
purposed pickup truck customers in Mueang Chiang Mai district, who purchased the pickup truck 
bumper from the bumper dealers. Questionnaires are used as the tool to collect data and data 
analysis is conducted in according to the descriptive statistics, consisting of frequency, percentage 
and means. 
 The studying results showed that most respondents were male in age of 31-40 years 
old, working as government official/sate enterprisers, holding Bachelor’s degree and earning 
average monthly income at amount of 10,000-20,00 baht. Type of personal pickup truck that they 
presently owned was the Toyota cab pickup truck (2-door truck).  
 The findings presented that marketing mix affecting customers in Mueang Chiang 
Mai district towards purchasing bumpers of commercial-purposed pickup truck at the highest 
level were found in People, Process, Product and Place factors; while Price, Physical Evidence 
and Promotion factors affected those customers at high level.  
 Hereafter were shown the highest important sub-factors that those respondents 
ranked. In Product factor, the highest level of importance was given to the product warranty. In 
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Price factor, the highest level of importance was given to the reasonable price in comparing to 
product quality. In Place factor, the highest level of importance was given to the variety of 
product dealers. In Promotion factor, the highest level of importance was given to the special 
promotions such as free interest charge for the installment payment done via credit card (0% of 
interest rate). In People factor, the highest level of importance was given to the sufficient numbers 
of in-serviced staff. In Process factor, the highest level of importance was given to the service 
hours of the shops. In Physical Evidence factor, the highest level of importance was given to the 
sufficient parking space. 
 According to the study, most respondents purchased the steel bumpers for personal 
pickup truck as their trucks did not have it. They decided to purchase it by themselves by the 
chance that their old bumpers were broken. They mostly installed the bumpers during Saturday-
Sunday at 08.00-12.00 hrs. Before purchasing, they searched for bumper information from friends 
and spent about a week to explore additional data of bumper.  The supportive information that 
they mostly concerned on were about bumper qualifications and its functions. The majority did 
not have a regular shop; usually surveyed bumpers from different shops; then, compared prices. In 
each time of purchasing the bumper, they spent around 2,001-4,000 baht. If they dissatisfied with the 
bumper, the respondents would stop purchasing other products in the same brand. In contrast, if they 
satisfied with it, they would continue purchasing other products in the same brand.   The respondents 
ranked their satisfaction towards the bumper dealer where they purchased the bumper from at high 
level. They would return to the same shop again for further purchase. Some of them were uncertain to 
recommend fellows to purchase the product from that shop or some might not recommend anyone to 
do that. 

 
 


