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แรงจูงใจในการเลอืกซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญีปุ่่ น 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

(CONSUMERS’ MOTIVATION ON JAPANESE USED HEAVY 

MACHINERY IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) 

ภาวณีิ คูทวทีรัพย ์1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกล

หนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม

การตลาดกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

การศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจาก

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีเคยซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศ

ญ่ีปุ่น จาํนวน 400 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test  F-test  และ Multiple Regression of 

Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

6ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 

31-40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท สําหรับเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่นท่ีใช้งานอยู่ส่วนใหญ่เป็นประเภทรถขุด และเป็นยี่ห้อ Komatsu 2) 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือ

สองจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นราคา รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

สถานท่ี และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผล

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักมือสองพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลมือสองท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น โดยตอ้งการยี่ห้อ Komatsu  มาก

ท่ีสุด ในระดบัราคามากกวา่ 700,001 บาทข้ึนไป โดยมีอายุการใชง้านนาน 5 ปี ส่ิงท่ี

ตอ้งการจากร้านจาํหน่ายคือบริการหลงัการขาย และมีช่างซ่อมเคร่ืองเป็นผูท่ี้แนะนาํ

ให้ซ้ือ และ 4) แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น

มากท่ีสุดไดแ้ก่ สินคา้มีความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคา รองลงมาคือ มีความพึงพอใจใน

สินคา้น้ี และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ อยากแนะนาํใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้นคา้น้ี  

ผลการสมมติฐานพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ และรายไดท่ี้

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนักมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่น 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา และการ

ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทิศทางเดียวกนักบัแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น และ 3) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ด้านการเลือกซ้ือตามประเทศต้นกาํเนิด ประเภทท่ีต้องการ ยี่ห้อท่ีต้องการ ส่ิงท่ี

ตอ้งการจากร้านจาํหน่าย และผูท่ี้แนะนาํในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ: เคร่ืองจกัรกลหนกั, มือสอง, จากประเทศญ่ีปุ่น, แรงจูงใจ 

ABSTRACT 

The Independent Study has purpose to study how differences of individual 

factors and consumer behavior that motivate the buying decision of 

Japanese secondhand heavy machinery. This study is also research how relative 

between marketing mix and motivation in buying Japanese secondhand heavy 

machinery.  

This study is collected data from questionnaires. Surveying 400 consumers 

in Bangkok and its perimeter, who ever bought Japanese heavy machine. This 

data was analyzed by frequency, percentage, standard deviation, statistically 
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hypotheses of t-test and F-test, and Multiple of Regression Analysis (MRA), 0.05 

was a significance of statistically result. 

The results can be summarized as follows: 1) the majority sampling groups 

are 31-40 years old married male. They’re undergraduate and employed own 

business, having more than Baht 50,000 monthly income. The most of Japanese 

heavy machinery type they used are excavators, branding Komatsu; 2) the first 

factor of marketing mix to motivate buying decision of Japanese secondhand heavy 

machinery is the price. The secondary are product, site, and promotion, respectively; 

3) the study of consumer behavior exposed the most motivation in buying 

secondhand heavy machinery is their originating from Japan, and Komatsu brand is 

mostly preferred. The price level must beyond Baht 700,001. Machinery lifetime is 

last for five years. Their most wanted from the shop is technician recommended and 

after-sales service; and 4) the best motivation to buy Japanese secondhand heavy 

machinery is the products are worth with their value, followed by satisfaction, and 

finally, they are encouraged others to use this product. 

The assumption results are: 1) the personal factors about their differently 

status and income are influence to motivate of buying Japanese secondhand heavy 

machinery; 2) the marketing mix related with the motivation of buying Japanese 

secondhand heavy machinery are including with product, price, and promotion. 

These factors are according to the positive motivation of buying; and 3) the 

consumer behavior in buying decision is about product originate, category, and 

brand. The different things they want from the stores and who recommended while 

purchasing was made the differently affect in motivation of 

buying Japanese secondhand heavy machinery.  

KEY WORDS:  HEAVY MACHINERY, USED, JAPANESE, MOTIVATION 

บทนํา 
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เคร่ืองจักรกลหนักเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีจะเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่

อุตสาหกรรมพื้นฐานหลกัของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรม

เกษตร เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา ท่ียงัต้องอาศัยการนําเข้า

เคร่ืองจกัรกลหนกัจากต่างประเทศ โดยเคร่ืองจกัรกลหนกัสําหรับใชง้านในประเทศ

ไทยมีการนาํเขา้จากต่างประเทศใน 3 ลกัษณะ กล่าวคือ 1) นาํเขา้เคร่ืองจกัรใหม่

สําเร็จรูปจากต่างประเทศ 2) นาํเขา้ช้ินส่วนอุปกรณ์แลว้มาประกอบในประเทศ 3) 

นาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ลว้ (Used Machine) มาปรับปรุงสภาพใหม่ สาเหตุท่ีประเทศ

ไทยต้องนําเข้าเคร่ืองจักรกลหนักเป็นส่วนใหญ่เพราะอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(Supporting Industries) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหนกัยงัไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ และแรงงานไทยยงัไม่มีความสามารถเพียงพอในการใชเ้ทคโนโลยีทางดา้น

คอมพิวเตอร์ในการผลิตและดว้ยขีดความสามารถท่ีจาํกดั ส่งผลให้ไม่สามารถผลิต

ช้ินส่วนท่ีมีความแม่นยาํ เพียงพอท่ีจะใชใ้นการผลิตเคร่ืองจกัรกลหลายประเภทได ้

ดงันั้นประเทศไทยจึงตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้เคร่ืองจกัรกลหนักจากต่างประเทศเป็น

สาํคญั  

 จากอดีตท่ีผา่นมา จนถึงช่วงตน้ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัแรกโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทยข้ึนอยูก่บัภาคเกษตรกรรม 

ส่วนภาคอุตสาหกรรมนบัว่ามีความสําคญักบัระบบเศรษฐกิจนอ้ยมาก เม่ือประเทศ

ไทยเร่ิมใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัแรก จนถึงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 ซ่ึงมุ่งเนน้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจดา้นต่าง ๆ รัฐไดทุ้่มเททรัพยากรและงบประมาณจาํนวนมากในโครงการ

ดงักล่าวเพื่อก่อใหเ้กิดการลงทุนจากภาคเอกชนตามมา ทาํให้เศรษฐกิจขยายตวั และมี

ความตอ้งการใช้เคร่ืองจกัรกล ในงานดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ มาก

ข้ึน เพื่อช่วยประหยดัแรงงานและเวลา อีกทั้งยงัช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํ

ใหต้ลาดเคร่ืองจกัรกลหนกัขยายตวั  

จากสถิติขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของโลกพบว่า การเติบโต

ของภาวะการค้าเคร่ืองจกัรกลในตลาดโลกเฉล่ีย 10 ปี (พ.ศ.2543 - พ.ศ.2552) การ
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ส่งออกมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสูงกว่าการนําเข้า แยกเป็นประเภทเคร่ืองจักรกล

การเกษตร มีการส่งออกเพิ่มข้ึน 10.07% การนาํเขา้เพิ่มข้ึน 8.96% ประเภทเคร่ืองมือกล 

มีการส่งออกเพิ่มข้ึน 3.24% การนําเข้าเพิ่มข้ึน 2.77% และประเภทเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมมีการส่งออกเพิ่มข้ึน 5.77% การนาํเขา้เพิ่มข้ึน 5.37% โดยประเทศท่ีได้

ดุลการคา้เกินดุลทางดา้นเคร่ืองจกัรกลจะเป็นประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ ส่วนการส่งออก

เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมและส่วนแบ่งการตลาดของประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ พบว่า 

ประเทศเยอรมนัมีการส่งออกและส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุดคือ 19.38% รองลงมาคือ 

สหรัฐอเมริกา 12.43% อิตาลี 9.70% ญ่ีปุ่น 8.72% และจีน 8.20% ตามลาํดบั จะเห็นได้

ว่าในภูมิภาคเอเชียประเทศญ่ีปุ่นมีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุด (สถาบันเหล็กและ

เหล็กกลา้แห่งประเทศไทย, 2554) 

สําหรับสถิติการนาํเขา้และส่งออกเคร่ืองจกัรกลของไทยพบว่า มีการนาํเขา้

เคร่ืองจกัรกลสูงกว่าการส่งออกมาโดยตลอดสถิติตั้งแต่ปี 2550 - ส.ค. 2553 โดยมีการ

นําเข้า 925,117 ล้านบาท แต่การส่งออกมีเพียง 234,702 ล้านบาท เท่านั้น เพราะ

อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหนกัยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและแรงงานไทยยงัไม่มี

ความสามารถเพียงพอตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งพึ่งพาการ

นาํเขา้เคร่ืองจกัรกลหนกัจากต่างประเทศเป็นสําคญั แต่เน่ืองจากเคร่ืองจกัรกลใหม่มี

ราคาสูงทาํให้ผูบ้ริโภคหันมานิยมเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองแทน โดยเคร่ืองจกัรกล

หนักมือสองเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจสําหรับผูป้ระกอบการรายย่อยและ

ผูบ้ริโภคท่ีมีงบประมาณจาํกดั โดยเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นท่ี

นิยมอยา่งแพร่หลาย ผูบ้ริโภคต่างให้การยอมรับในดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพท่ี

คุ้มค่า  ทําให้ เป็นสินค้าทดแทนเคร่ืองจักรกลใหม่ได้อย่างดี  ส่งผลให้ตลาด

เคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง ทําให้

ผูป้ระกอบการในธุรกิจดา้นน้ี จาํเป็นตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขนั

กบัคู่แข่ง เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขนั และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ

ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต (สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง

ประเทศไทย, 2554) 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่นจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกล

หนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั และผูป้ระกอบการธุรกิจจะใชปั้จจยัตวั

ใดมาเป็นตัวกาํหนดกลยุทธ์ ซ่ึงผลในการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามา

ปรับปรุงการปฏิบติังาน และพฒันาธุรกิจส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัประสบความสําเร็จ

มากยิง่ข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจ

ในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

3. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการบริหารธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ได้เปรียบ

คู่แข่งขนัเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ, 

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือ

สองจากประเทศญ่ีปุ่น 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบด้วย Product, Price, Place, 

Promotion มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่น 
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3. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

5. ผลิตภณัฑ์ 

6. ราคา 

7. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

8. การส่งเสริมทางการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1. ประเทศตน้กาํเนิดของเคร่ืองจกัรท่ี

ตอ้งการซ้ือ 

2. ประเภทเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ 

3. ยีห่อ้เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ 

4. ระดบัราคาท่ีตอ้งการ 

5. อายกุารใชง้านท่ีตอ้งการ 

6. ส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่าย 

7. ผูท่ี้แนะนาํใหซ้ื้อ 

 

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือ 

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง

จากประเทศญ่ีปุ่น 
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน

กา ร เ ลื อก ซ้ือ เค ร่ือง จัก รกล มื อสอง จา ก ป ระ เทศ ญ่ี ปุ่ นข องผู ้บ ริโภค ในเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

เสรี วงษม์ณฑา (2542: หนา้ 11) ให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย ราคาท่ีผูบ้ริโภค ยอมรับได ้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่มี

ความเหมาะสม รวมถึงมีการจดัจาํหน่าย การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจ ให้เกิดความชอบ

ในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้งท่ีเรียกวา่ ส่วนประสมการตลาด 

ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544: 54) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระทาํ

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี

หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดให้มีการ

กระทาํ 

แม็คไกร์ (McGuire อา้งถึงใน Hawkins, Best and Coney, 1998: 369-372) 

แม็คไกร์ (McGuire) ไดพ้ฒันาระบบการจาํแนกประเภทของแรงจูงใจ ที่มีลกัษณะ

ช้ีเฉพาะมากกวา่ของมาสโลว ์ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลท่ีเคยซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง

จากประเทศญ่ีปุ่น โดยจาํนวนเคร่ืองจักรมือสองท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 มีจาํนวนทั้งส้ิน 319,798 คนั (กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง, 2554) 

จึงใชต้ารางของ Taro Yamane ในการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดช่วงความ

เช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95 ได ้400 ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA   

สรุปผลการวจัิย 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 

มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือน

มากกว่า 50,000 บาท โดย เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลมือสองท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศ

ญ่ีปุ่น โดยตอ้งการเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองประเภทรถขุด ยี่ห้อ Komatsu ท่ีระดบั

ราคามากกวา่ 700,001 บาทข้ึนไป โดยเป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมีอายุการใชง้านนาน 5 

ปี ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่ายคือบริการหลงัการขาย และส่วนใหญ่ผูท่ี้แนะนาํให้

ซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง คือ ช่างซ่อมเคร่ือง  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด โดยในดา้น

ผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัสมรรถนะเคร่ืองยนต ์ดา้นราคา ใหค้วามสําคญักบัราคา

สินคา้เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัผูจ้าํหน่ายมี

ความน่าเช่ือถือและใหข้อ้มูลถูกตอ้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญักบั

การรับประกนัหลงัการขาย ส่วนแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง

จากประเทศญ่ีปุ่น ใหค้วามสาํคญักบัสินคา้มีความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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                                    Coefficients 

ตวัแปร Unstandardized 

Cofficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี  2.505 0.409  6.132 0.000   

ผลิตภณัฑ ์ 0.366 0.045 0.362 8.186 0.000 0.787 1.271 

ราคา 0.165 0.036 0.216 4.595 0.000 0.696 1.437 

ช่องทางจดั

จาํหน่าย 

0.079 0.044 0.084 1.794 0.074 0.707 1.415 

การส่งเสริมทาง

การตลาด  

0.108 0.034 0.159 3.164 0.002 0.608 1.645 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และอาชีพ (ยกเวน้ สถานภาพและรายได)้ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น แต่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา และการส่งเสริมทางการตลาด 

(ยกเว้น ช่องทางการจัดจําหน่าย) มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ 

ยกเวน้ ระดบัราคาและอายุการใชง้านท่ีตอ้งการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

   เพศ   t-Test 0.243 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.164 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.381 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.023 ยอมรับ 

   รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

   อาชีพ F-Test 0.489 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

   ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

   ช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.074 ปฏิเสธ 

   การส่งเสริมทางการตลาด MRA 0.002 ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่3 พฤตกิรรมผู้บริโภค 

   ประเทศตน้กาํเนิดของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการซ้ือ F-Test 0.043 ยอมรับ 

   ประเภทเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ F-Test 0.003 ยอมรับ 

   ยีห่อ้เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ F-Test 0.030 ยอมรับ 

   ระดบัราคาท่ีตอ้งการ F-Test 0.295 ปฏิเสธ 

   อายกุารใชง้านท่ีตอ้งการ F-Test 0.258 ปฏิเสธ 

   ส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่าย F-Test 0.036 ยอมรับ 

   ผูท่ี้แนะนาํใหซ้ื้อ F-Test 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น มากท่ีสุดไดแ้ก่ ด้านราคา 

รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ พิพฒัน์ เศรษฐปิยา

นนท ์ (2546: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ผูบ้ริโภคมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นราคา รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ แต่แตกต่างจากผลการศึกษาของ ศราวุฒิ พรหมเจริญ (2550: 

บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการเลือกซ้ือรถบรรทุกในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ ผูบ้ริโภค

ท่ีซ้ือและตอ้งการจะซ้ือรถบรรทุกในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ให้ความสําคญัของปัจจยั

การตดัสินใจซ้ือรถบรรทุก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริม

การขาย ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั และแตกต่างจากผล

การศึกษาของ บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส จาํกดั (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง

สถานภาพตลาด และความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง

เก่าและใหม่ พบวา่ คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ บริการก่อนและหลงัการขาย ราคาอะไหล่ และ

ภาพพจน์ของผูป้ระกอบการ ในขณะท่ีรายการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมาก

ท่ีสุดคือ ส่วนลดจากราคาเคร่ืองจกัรและ อะไหล่ รองลงมาไดแ้ก่ การแถมอะไหล่

สํารอง การขยายระยะเวลาการรับประกนัสินคา้ตลอดจนรายการนาํเท่ียวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแตกต่างจากผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ แสงเพช็ร 

(2545) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีลอ้และศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

ประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา

พบวา่ ผูซ้ื้อทุกกลุ่มอาชีพต่างก็ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู ้บริโภคเห็นว่ามีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดได้แก่ 

สมรรถนะเคร่ืองยนต์ รองลงมาไดแ้ก่ การประหยดันํ้ ามนั ตรายี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง และ

อนัดบัสุดทา้ยคือ รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ 
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แสงเพช็ร (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตบ์รรทุก

ส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อและศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลประเภทขับเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบวา่ ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดไดแ้ก่ โครงสร้าง

และสมรรถนะ แตกต่างจากผลการศึกษาของ บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส 

จาํกดั (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสถานภาพตลาด และความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างเก่าและใหม่ พบว่า คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดไดแ้ก่ ราคาสินคา้

เหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาไดแ้ก่ ราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือ ราคาอะไหล่ ค่าซ่อม 

และอนัดบัสุดทา้ยคือ การบาํรุงรักษา แตกต่างจากผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ แสง

เพช็ร (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วน

บุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อและศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

ประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา

พบวา่ ผูซ้ื้อให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตลาดดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาอะไหล่ค่าบริการ

หลงัการขายถูก ราคารถยนตถู์กส่วนลดเงินสด 

ดา้นการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดไดแ้ก่ ผู ้

จาํหน่ายมีความน่าเช่ือถือและให้ขอ้มูลถูกตอ้ง รองลงมาไดแ้ก่ การจดัสถานท่ีแสดง

สินคา้เหมาะสม และอนัดบัสุดทา้ยคือ ทาํเลท่ีตั้งร้านคา้ติดต่อไดส้ะดวก แตกต่างจาก

ผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ แสงเพ็ชร (2545) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีลอ้และศึกษาปัญหา

ในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ จาํนวนศูนยบ์ริการ การใหบ้ริการของศูนยบ์ริการ   

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่ามีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ มีการรับประกนัหลงัการขาย รองลงมาไดแ้ก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ และ
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อนัดบัสุดทา้ยคือ มีการจดัหาไฟแนนซ์ให้ แตกต่างจากผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ 

แสงเพช็ร (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตบ์รรทุก

ส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อและศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลประเภทขับเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย, 

การโฆษณา แตกต่างจากผลการศึกษาของบริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส จาํกดั 

(2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสถานภาพตลาดและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการเลือก

ซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างเก่าและใหม่ ผลการศึกษาพบวา่  รายการส่งเสริมการขายท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุดคือ ส่วนลดจากราคาเคร่ืองจกัรและอะไหล่ รองลงมาไดแ้ก่ 

การแถมอะไหล่สํารอง การขยายระยะเวลาการรับประกนัสินคา้ ตลอดจนรายการนาํ

เท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู ้บ ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลมือสองท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น โดยตอ้งการเคร่ืองจกัรกลหนกั

มือสองประเภทรถขุด ยี่ห้อ Komatsu ท่ีระดบัราคามากกวา่ 700,001 บาทข้ึนไป โดย

เป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมีอายกุารใชง้านนาน 5 ปี ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่ายคือ

บริการหลงัการขาย และส่วนใหญ่ผูท่ี้แนะนาํให้ซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองคือ ช่าง

ซ่อมเคร่ือง แตกต่างจากผลการศึกษาของ พรทิวา ทรัพย์เกษตริน (2545) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กในจงัหวดั

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูซ้ื้อรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ มีการ

ตดัสินใจซ้ือรถจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง และผลการศึกษาของ บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โก

ลบอล บิซิเนส จาํกดั (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสถานภาพตลาด และความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างเก่าและใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคลาํดบัท่ีสองคือ บริการก่อนและหลงัการขาย 

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศ

ญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่า
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แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

สินคา้มีความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคา รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในสินคา้น้ี ตรา

สินคา้มีความน่าเช่ือถือ และอนัดบัสุดทา้ยคือ อยากแนะนาํให้บุคคลอ่ืนใช้สินคา้น้ี 

สอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของ Abraham H. Maslow 

(1970: 122 – 144) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลจะตกอยู่ภายใตผ้ลของส่ิงจูงใจ 

(Motives) หลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั ส่ิงจูงใจดงักล่าวน้ีบางคร้ังอาจจะขดัแยง้กนั

ทาํให้บุคคลตอ้งจดัลาํดบัความสําคญัระหว่างส่ิงจูงใจต่างๆ เพื่อท่ีเลือกตอบสนอง

ตามลาํดบัความสาํคญัของส่ิงจูงใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานของ 

พิพฒัน์ เศรษฐปิยานนท ์(2546: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสําคญั

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ี

พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกันในเร่ืองรายได้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

โดยรวมและเป็นรายดา้นมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลาง

ไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันในผลการทดสอบสมมติฐาน แต่แตกต่างจากผล

การศึกษาของ ศราวุฒิ พรหมเจริญ (2550: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัการ

เลือกซ้ือรถบรรทุกในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ และประเภทธุรกิจ

ต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจซ้ือรถบรรทุกแตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งตาม

แนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 11) ท่ีไดใ้ห้ความหมายส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ว่าหมายถึงการมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็น

ว่ามีความเหมาะสม รวมถึงมีการจดัจาํหน่าย การกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการซ้ือ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบ

ในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง และตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2547) เร่ืองรูปแบบจาํลองของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วย ส่ิงกระตุน้ 

(Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองทั้งภายในและภายนอก แต่นกัการตลาดจะสนใจ
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ท่ีจะจดัการและกระตุน้ความตอ้งการภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ

ผลิตภณัฑซ่ึ์งถือวา่ส่ิงกระตุน้เป็นมูลเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะเคร่ืองยนตมี์ผลต่อแรงจูงใจ

ในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ดังนั้ น ผูจ้ดัจาํหน่ายควรมุ่งเน้นคดัเลือกเคร่ืองจกัรกลหนักมือสองท่ีมีสมรรถนะ

เคร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการนาํเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใช ้และมีระบบการ

แจง้เหตุขดัขอ้งของรถขณะใช้งาน ควรมีการพฒันาเคร่ืองยนต์มีกาํลงัแรงมา้ท่ีสูง

บาํรุงรักษาง่าย ตลอดจนมุ่งเน้นเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีประหยดันํ้ ามนัหรือมีการใช้

พลังงานทดแทนได้ และรักษาภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อให้เป็นท่ียอมรับและรู้จัก

โดยทัว่ไป  

ดา้นราคา ผูบ้ริโภคเห็นว่าราคาเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองตอ้งเหมาะสมกบั

คุณภาพ มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น

มากท่ีสุด ดงันั้น ผูจ้ดัจาํหน่ายควรมีการสํารวจราคาในอุตสาหกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อกาํหนดราคาเหมาะสมจะตอ้งคาํนึงถึงสายตาของลูกคา้ ซ่ึงต้องพิจารณาการ

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์นั้น รองลงมาคือ 

ราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือควรกาํหนดราคาขายหลายระดบัให้เลือกเพื่อเพิ่มยอดขาย 

รักษาหรือเพิ่มส่วนครองตลาด ตลอดจนกาํหนดราคาอะไหล่ ค่าซ่อม และการ

บาํรุงรักษา และราคาของอะไหล่ไม่แพงจนเกินไป และลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคเห็นว่าผูจ้าํหน่ายมีความน่าเช่ือถือและให้

ขอ้มูลถูกตอ้ง มีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด ดงันั้น ผูจ้าํหน่ายตอ้งรักษาระดบัคุณภาพดา้น

การจดัจาํหน่ายให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนมีการจดัสถานท่ีแสดงสินคา้เหมาะสม ทาํเลท่ีตั้ง

ร้านคา้ติดต่อไดส้ะดวกมากกวา่น้ี มีสถานท่ีรองรับและท่ีจอดรถใหลู้กคา้อยา่งเพียงพอ 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีการรับประกนัหลงัการขาย มี

ผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด ดังนั้ น ผูจ้ดัจาํหน่ายควรสร้างความน่าเช่ือถือและความ
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ไวว้างใจให้กบัลูกคา้เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ดว้ยการรับประกนั

หรือให้บริการหลงัการขาย เช่น รับประกนัอะไหล่หรือช้ินส่วน ให้คูปองสําหรับ

ตรวจเช็คฟรีตามระยะ เป็นตน้ ตลอดจนมีการพิจารณาการส่งเสริมการขายท่ีมอบเพิ่ม

ใหลู้กคา้กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เน่ืองจากมีกาํลงัซ้ือนอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

เช่น มีการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ การให้ของแถมการให้ส่วนลด เป็นตน้ รวมทั้งมีการ

พฒันาการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ในส่ือต่าง ๆ ให้แพร่หลายเพื่อให้ลูกคา้

สามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้าย ตลอดจนพฒันารูปแบบการให้บริการทางการเงินมีการ

จดัหาไฟแนนซ์ให ้หรือการเช่าซ้ือหรือบริการต่างๆ ทางการเงิน เป็นตน้ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจยัในคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ว่ามีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น โอกาสต่อไปควรมี

การศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัภาวะทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก

ซ้ือ เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และนาํไปพฒันากลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั 

ในการศึกษาคร้ัง น้ีกําหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู ้บ ริโภค ซ่ึง เคยใช้

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นในภาพรวมทุกยี่ห้อ โอกาสต่อไปควรได้

ศึกษาเฉพาะเจาะลงไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัมือสองของบริษทัคู่แข่ง 

เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของบริษทัคู่แข่ง เพื่อนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบักลยุทธ์

ทางการตลาดของธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถปรับใช้ได้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล เท่านั้น โอกาสต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

เช่น ตามจงัหวดัใหญ่ ๆ ในแต่ละภาค เพื่อให้ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความ
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หลากหลายไดอ้ย่างชดัเจนมากข้ึน ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนกล

ยทุธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองมากข้ึน  

บรรณานุกรม 

กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง. รายงานสถิติการขนส่ง ประจําปี 2554. 

กรุงเทพมหานคร: กรมการขนส่งทางบก, 2554. 

ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. การบริหารธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2548. 

ธงชยั สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2540. 

บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส จาํกดั. “รายงานโครงการศึกษาสถานภาพตลาด

และความพงึพอใจของลูกค้าต่อการเลอืกซ้ือเคร่ืองจักรกลก่อสร้างเก่าและ

ใหม่.”, 2540 

ปณิศา ลญัชานนท.์ หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2548. 

ปริญ ลกัษิตานนท.์ จิตวทิยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). 

กรุงเทพมหานคร: ทิปป้ิงพอยท,์ 2544. 

ผดุงศิลป์ แสงเพชร. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

ประเภทขับเคลือ่นส่ีล้อของผู้ ซ้ือในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่.” 

รายงานการคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545. 

พนม ภยัหน่าย. การบริหารงานก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร: ส.เอเซียเพรส, 2538. 

พรทิวา ทรัพยเ์กษตริน. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการซ้ือรถยนต์บรรทุกเลก็ใน

จังหวดัเชียงใหม่.”รายงานการคน้ควา้แบบอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

พิบูลย ์ทีปะปาล. การบริหารการตลาดยุคใหม่ในทศวรรษที ่21. กรุงเทพมหานคร: 

รุ่งเรืองสาส์น, 2545. 



384 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

พิพฒัน์ เศรษฐปิยานนท.์ “ปัจจัยทีม่ีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถบรรทุก

ขนาดกลางของผู้บริโภคในจังหวดัอุบลราชธานี.” รายงานการศึกษาปัญหา

พิเศษ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2546. 

วชิยั ศรีสะอา้น. การวางแผนงานก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัสุโขทยั

ธรรมมาธิราช, 2544. 

ศราวฒิุ พรหมเจริญ. “ปัจจัยการเลอืกซ้ือรถบรรทุกในจังหวดัเพชรบุรี.” รายงาน

การศึกษาปัญหาพิเศษปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการ

ทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2550. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธรรม

สาร, 2546. 

 ________ . การตลาดเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร: อกัษรสยาม, 2545. 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ . วชิาหลกัการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: สาํนกั

พิมพท์อ็ป จาํกดั, 2547. 

สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย. เกาะติดภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

ไทยปี 2553. สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554. 

สุดาดวง เรืองรุจิระ. หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ยงพลเทรดด้ิง, 2543. 

เสรี วงษม์ณฑา. กลยุทธ์การตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์

และไซเทก็ซ์, 2542. 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. การตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2539. 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. Consumer Behavior. 

USA: South-Western, 2006 

Etzel Michael J., Walker and Stanton, William J. Marketing. (13
rd 

ed.). Boston: 

McGraw-Hill, 2004. 



385 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

Hawkins, Best and Coney. Consumer behavior, Market surveys.  Boston: 

McGraw-Hill, 1998. 

Kotler, Philip. Marketing Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Meyer 

Research Center by POPAL, 2003. 

Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. Tokyo:  Harper International 

Edition, 1970.  

 

 


	แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุ่น
	ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุ่น มากที่สุดได้แก่ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งสอดคล้...


