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หลกักำรและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบนัรถยนต์ถือไดว้่า เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการด าเนิน 
ชีวติของมนุษย ์เพราะในทุกๆ วนั มนุษยต์อ้งมีการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงรถยนต์
นั้นก็เป็นพาหนะท่ีมนุษยไ์ดเ้ลือกน ามาใชม้ากท่ีสุด (แครียา ภู่พฒัน์, 2551) จากขอ้มูลสถิติจ านวนรถ
ท่ีจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ปี 2554 มียอดรวมอยูท่ี่ 3,071,249 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 
9.61 จากปี 2553 ท่ีมียอดจดทะเบียน 2,801,946 คนั (กรมขนส่งทางบก, 2555) จากขอ้มูลแสดงให้
เห็นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555 ยงัมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงคาดว่าจะมีการผลิต
รถยนต์ประมาณ 2,000,000 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา 
(ส านกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555: ออนไลน์) ซ่ึงเป็นผลมาจากการลงทุนผลิตรถยนตรุ่์นใหม่และ
รถยนต์ยี่ห้อใหม่ท่ีเร่ิมผลิตในประเทศ ตลอดจนการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายหลงัจาก
วกิฤตการณ์อุทกภยัปี 2554 รวมถึงนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล และจากภาวะน ้ าท่วม ยงัส่งผลให้
แนวโนม้รถยนตโ์ดยเฉพาะรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รถยนตท่ี์มีลกัษณะเป็นรถกระบะตอน
เดียว (Single Cap) ไม่มีท่ีวางเบาะเล็กๆ ดา้นหลงัเบาะคนขบั รถกระบะตอนคร่ึง (Extra Cap หรือ 
Freestyle Cap) มีส่วนของห้องโดยสารท่ีขยายยาวเพิ่มข้ึนดา้นหลงัเบาะท่ีนัง่คนขบั ทั้งเปิดไดแ้ละ
เปิดไม่ได ้ซ่ึงรถบรรทุกทั้ง 2 แบบน้ี ขบัเคล่ือนไดท้ั้ง 4 ลอ้ และ 2 ลอ้ หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นรถยนต์เอนกประสงค์ท่ีสามารถใช้บรรทุกส่ิงของได ้โดยรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตใ์นปี 2555 (เดือนมกราคม-เมษายน) อยู่
ท่ี 98,322 คนั คิดเป็นร้อยละ 9.31 ของรถใหม่ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั้งหมด 
(กรมขนส่งทางบก, 2555) 
  กนัชน เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความปลอดภยัท่ีผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญั 
เป็นอนัดบัตน้ๆ (ชยัรัตน์ ยะปัญญา, 2555: สัมภาษณ์) เน่ืองจากกนัชนเป็นช้ินส่วนประดบัยนตท่ี์ให้
ความสวยงามและบ่งบอกรสนิยมของผูใ้ช ้และยงัเป็นอุปกรณ์เสริมท่ีจะช่วยป้องกนัความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนกบัรถยนตเ์ม่ือประสบอุบติัเหตุ และถึงแมว้า่ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตส่์วนใหญ่จะใชก้นัชน
เป็นของแถมในการส่งเสริมการขาย แต่ในบางคร้ังกนัชนท่ีแถมมากบัรถก็ไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของเจา้ของรถยนตม์ากนกั โดยเฉพาะรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์เน่ืองจากกนัชนท่ี
แถมมากบัรถมกัจะเป็นกนัชนท่ีมีความแข็งแรง ทนทานต ่า ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน เม่ือ
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เกิดอุบติัเหตุจึงแตก หกัง่าย และอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบัตวัรถ ดงันั้นกนัชนจึงมีความส าคญั
กบัผูใ้ช้รถยนต์ประเภทน้ีมาก และมกัจะมีการเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ดว้ยเหตุน้ีกนัชน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์จึงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบัการขยายตวัของ
ตลาดรถยนตเ์ช่นกนั 

จงัหวดัเชียงใหม่มีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประชากรส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมและคา้ขาย รถยนต์จึงมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับการใช้ในการคมนาคม 
ขนส่ง ด้วยเหตุน้ีท าให้ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่นิยมซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมากข้ึน 
เน่ืองจากสามารถใชเ้ป็นพาหนะขบัข่ีและใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรกรรม อีกทั้งยงัเป็น
รถยนตอ์เนกประสงคท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการการใชง้านไดดี้กวา่ โดยยอดขายรถยนตใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่เติบโตท่ีร้อยละ10 ซ่ึงคาดว่าในปี 2555 ยอดขายรถยนต์ในเชียงใหม่จะเติบโต
เพิ่มข้ึนท่ี ร้อยละ 15 - 20 จากความตอ้งการท่ีมีอยูม่ากในปีท่ีผา่นมาและจากปัญหาน ้ าท่วมท่ีท าให้
ผูแ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กบัผูใ้ช้ได้อย่างเพียงพอ ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่มีสถิติ
ยอดขายรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลสูงท่ีสุดในเขตภาคเหนือ โดยในปี 2555 (เดือนมกราคม-เมษายน) 
คิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายในเขตภาคเหนือทั้งหมด (เชียงใหม่นิวส์, 2555: ออนไลน์) จากการ
ขยายตวัของตลาดรถยนต์ดงักล่าว ส่งผลให้ความตอ้งการกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน
อยา่งมาก ซ่ึงในปัจจุบนัภาวการณ์แข่งขนัตลาดการจดัจ าหน่ายกนัชนในอ าเภอเมือง เชียงใหม่อยูใ่น
ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยปัจจุบนัมีร้านประดบัยนตข์นาดใหญ่ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายกนัชนอยูจ่  านวน 12 
ร้าน (จากการส ารวจ, 2555) และถึงแมว้า่ในปีท่ีผา่นมาจะยงัไม่มีผูป้ระกอบการขนาดใหญ่รายใหม่
เพิ่มข้ึน แต่ร้านประดบัยนต์รายเดิมต่างใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่วนแบ่ง
การตลาด จะเห็นไดจ้ากการขยายสาขาของผูป้ระกอบการรายเดิม การเพิ่มสินคา้และบริการให้ครบ
วงจรมากข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดการแข่งขนัทางการตลาดมากข้ึนตามมาเช่นเดียวกนั  

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาด 
ท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์โดยจะน า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 
วางแผนปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมและใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคของ
ตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกนั

ชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชย ์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์อง 

ลูกคา้ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าให้ทราบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ
กนัชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชย ์

2. ท าให้ทราบพฤติกรรมการเลือกซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์
ของลูกคา้ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้กบัผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย และผูท่ี้สนใจ น าขอ้มูลท่ีได้จาก
การศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด และวางแผนปรับ      
กลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
นิยำมศัพท์  

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจดา้น
การตลาดบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล 
(People) กระบวนการบริการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)   

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายถึง รถยนต์ท่ีมีลกัษณะเป็นรถกระบะตอนเดียว 
(Single Cap) ไม่มีท่ีวางเบาะเล็กๆ ดา้นหลงัเบาะคนขบั รถกระบะตอนคร่ึง (Extra Cap หรือ 
Freestyle Cap) มีส่วนของห้องโดยสารท่ีขยายยาวเพิ่มข้ึนดา้นหลงัเบาะท่ีนัง่คนขบั ทั้งเปิดไดแ้ละ
เปิดไม่ได ้ซ่ึงรถบรรทุกทั้ง 2 แบบน้ี ขบัเคล่ือนไดท้ั้ง 4 ลอ้ และ 2 ลอ้ หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง  

กันชน หมายถึง อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพื่อความสะดวกปลอดภยัดา้นหน้า (กนัชน
หนา้) และดา้นหลงั (กนัชนหลงั) ช่วยปกป้องการเกิดร่องรอยและลดการกระแทกของผูใ้ชร้ถหรือ
ตวัรถจากอุบติัเหตุ และช่วยสร้างภาพลกัษณ์ ความแข็งแรงสวยงามให้กบัรถบริเวณดา้นหน้าและ
ดา้นหลงัรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล  

ลูกค้ำ หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์จากร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายกนัชนในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 


