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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง “ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ” ผู้วิจัยได้ ทาํ การศึกษาด้ วยด้ วยระเบียบวิธกี าร
วิจัยจากแนวความคิด จากกลุ่มตัวอย่ าง คือ กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯที่ใช้ รถจักรยานยนต์ ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขต จากเขตการปกครองทั้งหมด
50 เขต จํานวนทั้งหมด 400 คนและได้ ทาํ การเก็บแบบสอบถามทั้ง 10 เขต เขตละ 40 ชุด
เท่าๆกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถ
จักยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติท่ใี ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย สถิติเชิงพรรณา คือ จะใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistic) สถิติ Chi-Square (2) และทดสอบ F-Test ใช้ ในการทดสอบความเป็ นอิสระกัน
ผลการศึกษาสรุปได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เ ป็ นเป็ นเพศชาย อายุ 30-39 ปี การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ ข้ า ราชการ / พนั ก งาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และมี ส ถานะภาพโสด ผลการทดสอบสมมติ ฐ านจากการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ าน
ประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
โดยภาพรวมสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน จากการศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าโดยภาพรวมสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ หมายถึง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่ างกันมีผลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผู้ บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05

342

บทนํา
กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย มีปัญหาความแออัดของประชากร กว่าสี่สบิ
ปี ที่เกิดการอพยพของคนชนบทเข้ ามากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ด้ วยเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
อาทิ เพื่อหางานทํา เพื่อศึกษาเล่าเรียน เพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็ นต้ น สถิติการย้ ายถิ่นในช่วงปี พ.ศ.
2508-2513 จะไม่เกิน 20,000 คนต่อปี และเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มากกว่า 90,000 คนต่อปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็ นต้ นมา
กรุงเทพมหานครกับปั ญหาการจราจร นับเป็ นปั ญหาเรื้อรังมาช้ านานหลายทศวรรษ แต่
ในปั จจุบัน ปั ญหานี้ไม่ได้ เกิดขึ้นเฉพาะใน กรุงเทพมหานคร แต่ในตัวเมืองของจังหวัดใหญ่ๆที่มี
ประชากรอยู่อาศัยจํานวนมาก (มากกว่าหนึ่งล้ านคนขึ้นไป) ล้ วนกําลังมีปัญหาเช่นเดียวกันทั้งสิ้น
นั่นคือ ปั ญหารถติดและเกิดมลภาวะทางอากาศรุนแรงมากในช่ วงชั่วโมงเร่ งด่ วน (ช่วงก่อนและ
หลังเวลาทํางาน) ซึ่งรากเหง้ าของปัญหาก็คือ “คนเยอะรถแยะ” แต่พ้ ืนผิวจราจรน้ อย แม้ จะรู้ถึง
ต้ นเหตุแท้ จริงของปั ญหาและพอมองเห็นแนวทางแก้ ไขปั ญหา นั่นคือ "ลดคน ลดยานพาหนะ"
และเพิ่ มพื้ นผิวจราจรให้ พอเพี ยงต่ อการใช้ งาน แต่ แนวทางดังกล่ าวนี้ จะต้ องทําเป็ นนโยบาย
ระดับชาติ ต้ องใช้ เวลาแก้ ปัญหาที่ยาวนานมาก และจะต้ องใช้ งบประมาณที่มากมายมหาศาล
(สุพจน์ เอี้ยงกุญชร:naewna.com)
ทั้งนี้การโดยสารด้ วยรถจักรยานยนต์ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่ วยลดปั ญหา
การจราจรได้ เป็ นอย่ างดีและนอกจากจะลดปั ญหาจราจรแล้ วนั้น ยังสะดวกและรวดเร็วในการ
เดินทางอีกด้ วย การเดินทางด้ วยจักรยานยนต์ทาํ ได้ ท้งั จักรยานยนต์รับจ้ าง และ สามารถขับขี่ได้
เอง การขี่จั ก ยานยนต์ น้ั น ทํา ได้ ไ ม่ ย ากแต่ ต้ อ งอาศั ย ความชํา นาญและการตั ด สิน ใจที่ร วดเร็ว
ปัจจุบันมีผ้ ูขับขี่จักยานยนต์ในกรุงเทพมหานครถึง กว่า 19 ล้ านคันในปี พ.ศ. 2556 และ
รถจักรยานยนต์สาธารณะกว่ า 100,000 คัน ในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานสถิติปี พ.ศ.
2556 :กรมการขนส่ งทางบก) ซึ่งมีการ เพิ่ มขึ้น 4.36% จากปี พ.ศ. 2555 จะเห็นได้ ว่าการ
เติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ได้ เพิ่มขึ้นในแต่ ละปี อย่ างต่ อเนื่อง จักรยานยนต์น้ันได้ มีการ
ขยายตลาดรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้นทั้งในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และรถจักรยานยนต์ขนาด
เล็กเพื่อเพิ่มฐานผู้บริโภคเป็ นอย่างมาก และสําหรับตลาดรถจักรยานยนต์น้ันบรรดาผู้ผลิตรถจัก
ยานยนต์ในประเทศต้ องปรับตัวเข้ ากับคู่แข่งอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะหาจุ ดเด่นใหม่ใหม่มุ่งเน้ นการ
สัมภาษณ์รักและนําเสนอกิจกรรมในรูปแบบที่สอดคล้ องกับการใช้ งานและหลายสไตล์ของกลุ่ม
ผู้ บ ริ โ ภคทั้ง ในกลุ่ มวั ย รุ่น วั ยทํา งานรวมถึ ง คนรุ่น ใหม่ ต ลอดจนผู้ บ ริ โ ภคทั่ว ไปที่ไ ม่ ไ ด้ ม องแค่
รถจักรยานยนต์แต่ยังศึกษาถึงการส่งเสริมการขาย รูปแบบการนําเสนอ และรูปทรงที่สวยงามการ
ปรับกําลังการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดและรวมถึงการวางแผนเปลี่ยนจาก
ตลาดรถจักรยานรถจากที่มีรปู ทรง กระทัดรัดเล็กๆเหมาะสําหรับแม่บ้านใช้ เพื่อไปจ่ายตลาด กลับ
ได้ มีการปรับเปลี่ยนให้ มีรปู แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นเช่นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่า
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บิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ นั่งสบายที่เรียกว่าทัวร์ร่ิง รุกตลาดระดับสูง เพราะมีราคาที่สงู
หรือจะรวมไปเป็ นรถสะกูดเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อเจาะตลาดวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลในแต่ละด้ านที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักยานยนต์ของคน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของคน
กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจยั
1. ผู้ บ ริ โ ภคที่มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกัน มี ก ารเลื อ กซื้ อรถจั ก ยานยนต์ ข องคน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่ างกันมีผลต่ อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของคน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ รถจัก
ยานยนต์เป็ นพาหนะในการสัญจรในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลเกี่ยวกับรถจักยานยนต์ของผู้บริโภคและ พฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถจักยานยนต์ของผู้บริโภค

ระเบียบวิธีวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอบแนวคิดในงานวิจัย
2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
4. วิธกี ารที่ใช้ ในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
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6. วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้เป็ น การเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นมาจากการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ การแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ถ ามเกี่ย วกับ ด้ า นลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยจําแนกตามลักษณะประกอบด้ วย เพศ รายได้ ต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ และแบบสอบถามที่มีคาํ ถามแบบให้ เลือกตอบจํานวน 6 ข้ อ ดังนี้
เพศ ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
อายุ ระดับวัดข้ อมูลประเภท เรียงลําดับ (Ordinal Scale)
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
อาชีพ ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
สถานภาพ ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ใช้ เป็ นคําถามปลายปิ ดแบบ
ใช้ มาตราวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็ นคําถามแบบให้ เลือกตอบเพียงตัวเลือก
เดียว มีคาํ ถามแบบให้ เลือกตอบจํานวน 6 ข้ อ
ส่ ว นที่ 3 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์อ้างอิงมาจาก ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 4Ps ของ Philip
Kotler ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. รถจักรยานยนต์มีคุณภาพ ทน
2. รถจักรยานยนต์ ประหยัดนํา้ มัน
3. ความสวยงาม ทันสมัย
4. ขับขี่ง่าย และสมรรถนะที่ดี
ด้ านราคา
1. สินค้ ามีให้ เลือกหลายระดับราคา
2. ราคาสินค้ าและบริการสมเหตุสมผล
3. มีรปู แบบการจ่ายเงินที่ไม่ยุ่งยาก
4. มีการแจ้ งราคาอย่างชัดเจน เข้ าใจง่าย
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ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
1. ทําเลที่ต้งั อยู่ใกล้ แหล่งชุมชน
2. ความสะดวกในการเดินทางมาใช้ บริการ
3. สามารถเลือกซื้อได้ สะดวก
4. มีการจัดโซนบริการเป็ นหมวดหมู่
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
1. มีการประชาสัมพันธ์ท่ดี ี เช่น ป้ ายโฆษณา โทรทัศน์ เว็บไซด์ ฯลฯ
2. มีออกร้ านและการจัดโปรโมชั่นตามสถานที่ต่าง
3. มีเอกสารให้ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4. การมีบัตรสมาชิกเพื่อเป็ นส่วนลดในการใช้ บริการ
ใช้ เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ใช้ แบบสอบถามในการวิจัยจํานวน 400 ชุด ใน 10 เขตการวิจัย โดยแบ่งเป็ น เมื่อได้
ข้ อมูลแล้ วนําข้ อมูลทที่ได้ ไปวิเคราะห์ และประมวลผลต่อไป
2. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ มาทําการวิเคราะห์เพื่อดําเนินการ
สรุปผลการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อได้ แบบสอบถามคืนแล้ วผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบข้ อมูลที่ว่าสมบูรณ์ครบถ้ วนหรือไหม
2. เมื่อได้ ข้อมูลที่ต้องการแล้ ว ให้ บันทึกข้ อมูลลง ไป เพื่อทําการวิเคราห์
3. วิธปี ระมวลผลให้ ใช้ โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป SPSS

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การทําวิจัยครั้งนี้ ได้ ศึกษา ตามหัวข้ อการทําวิจับและสมมุตติฐานไว้ โดยทําการวิเคราะห์
ข้ อมู ล ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ใช้ การประมวลผลทางคอมพิ วเตอร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อมู ล ตาม
สมมติฐานที่ต้งั ไว้ ดังนี้
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1. ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ และปัจจัยในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ใช้ การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic)
ในการวิเคราะห์ โดยนํามาแจกแจงความถี่
(Frequency) และนําเสนอเป็ นร้ อยละ (Percentage)
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผู้ซ้ ือรถจักรยานยนต์ เป็ นรายข้ อ และรายด้ าน
3. ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่ างกัน มีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ใช้ การทดสอบ Chi-Square ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. ปัจจัยทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการ
ส่ ง เสริ ม ที่แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ของผู้ สูง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ใช้ การทดสอบ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 73.5 อายุ 30-39 ปี มากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 58.0 การศึกษาปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 75.5 ข้ าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 30.8 และมีสถานะภาพโสด มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 83.0
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
จากการศึกษาด้ านพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
คน พบว่า
ด้ านการซื้อรถจักรยานยนต์ใครเป็ นผู้ใช้
ผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์เป็ นผู้ใช้ เองมากสุดคิดเป็ นร้ อยละ 88 รองลงมาคือซื้อให้ ญาติ
เด็กนักเรียน และซื้อให้ คนงาน แม่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ 4.8, 4.3 และ 2.8 ตามลําดับการใช้
งานรถจักรยานยนต์ ซื้อให้ คนงานน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
ด้ านยี่ห้อรถที่สนใจ
ผู้เลือกใช้ รถจักรยานยนต์ฮอนด้ ามากสุดคิดเป็ นร้ อยละ 51 รองลงมาคือยี่ห้อ ยามาฮา ดู
คาติ ซูซูกิ คาวาซากิ และ BMW คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 , 5.3 , 4.0 และ 3.8 ตามลําดับความ
นิยม ซึ่งรถจักรยานยนต์ BMWคนเลือกใช้ งานน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
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ด้ านความถี่ในการซื้อรถจักรยานยนต์
ผู้เลือกใช้ รถจักรยานยนต์มคี วามถี่ในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ คือ จนกว่าจะพัง มาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 84.0 รองลงมาคือ 7 ปี ต่อ 1 คัน, 3 ปี ต่อคัน และ ซื้อทุกปี ที่ระดับร้ อยละ
12.8 , 2.0 และ 1.0 และ 5ปี ต่อคัน น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
ด้ านแหล่งที่ซ้ อื รถจักรยานยนต์
ผู้เลือกใช้ รถจักรยานยนต์มกี ารเลือกซื้อตามแหล่งรถจักรยานยนต์ อย่างเป็ นทางการมาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 53.8 รองลงมาคือ ร้ านที่ใกล้ บ้าน และ ร้ านค้ าทัว่ ไปคิดเป็ นร้ อยละ 44.6
และ 1.5 ตามลําดับ ทางอินเตอร์เน็ตน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
ด้ านผู้ท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจซื้อ
ผู้ท่มี ีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ คือตัวท่านเอง คิดเป็ นร้ อยละ 63.2
รองลมาคือ เพื่อน พ่อแม่ และญาติพ่ีน้อง คิดเป็ นร้ อยละ19.3 , 15.5 และ1.8 ตามลําดับ สื่อ
โฆษณา น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
ด้ านวัตถุประสงค์ในการซื้อ
ผู้เลือกซื้อรถจักรยานยนต์มวี ัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่อใช้ เดินทางในชีวิตประจําวันมาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 41.8 รองลงมาคือ เพื่อใช้ เป็ นพาหนะเสริมในครอบครัว เพื่อใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ และใช้ ประกอบอาชีพ คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 และ 26.5 3.เพื่อให้ บุคลใต้ บังคับ
บัญชาของท่าน ใช้ งานตามลําดับ น้ อยคิดเป็ นร้ อยละ 0.3ส่วน เพื่อเข้ าสังคม เช่น กลุ่มคน
รักบิ๊กไบร์เวสป้ า ไม่มีผ้ ู ตอบ
ด้ านรูปแบบการซื้อ
ผู้เลือกซื้อรถจักรยานยนต์รปู แบบการซื้อเงินผ่อนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 83 .2 และเงิน
สด น้ อยที่สดุ คิดเป็ น ร้ อยละ 16.8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ของ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน พบว่า
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ระดับความสําคัญที่มีต่อปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.77 )
เมื่อพิจารณาแยกออกมา พบว่า รถจักรยานยนต์มีคุณภาพ ทน ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ( Χ = 4.97) รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ ประหยัดนํา้ มัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ
( Χ = 4.92) ความสวยงาม ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.60) และ ขับขี่
ง่าย และสมรรถนะที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.59)
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ปั จจัยด้านราคา
ระดับความสําคัญที่มีต่อปัจจัยด้ านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.76 ) เมื่อ
พิจารณาแยกออกมา พบว่า รถจักรยานยนต์มีราคาสินค้ าที่มีบริการสมเหตุสมผล ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ
อยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.91) รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ มีรูปแบบการจ่ายเงินที่ไม่ยุ่งยาก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.79) มีการแจ้ งราคาอย่างชัดเจน เข้ าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.78) และ สินค้ ามีให้ เลือกหลายระดับราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ( Χ = 4.56)
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจํ าหน่าย
ระดับความสําคัญที่มีต่อปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
( Χ = 4.62 ) เมื่อพิจารณาแยกออกมา พบว่า ความสะดวกในการเดินทางมาใช้ บริการ และมีการ
จัดโซนบริ การเป็ นหมวดหมู่ ค่ าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.79) รองลงมาคือ
ทําเลที่ต้งั อยู่ใกล้ แหล่งชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.50) และสามารถเลือกซื้อได้
สะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.39 )
ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ระดับความสําคัญที่มีต่อปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( Χ = 4.82 ) เมื่อพิจารณาแยกออกมา พบว่า มีออกร้ านและการจัดโปรโมชั่นตามสถานที่ต่างทน
ค่ า เฉลี่ ย สูงที่สุด อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุด ( Χ = 4.91) รองลงมาคือ รถจั ก รยานยนต์ก ารมี บัต ร
สมาชิ ก เพื่ อ เป็ นส่ ว นลดในการใช้ บ ริ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุด ( Χ = 4.87) มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ท่ดี ี เช่น ป้ ายโฆษณา โทรทัศน์ เว็บไซด์ ฯลฯมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ =
4.84) มีเอกสารให้ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.68)
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ รายได้ อาชีพ ระดับ
การศึก ษา และสถานะ ที่แ ตกต่ า งกัน มีผลต่ อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อรถจั ก รยานยนต์ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย 6 สมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 เพศของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ท่แี ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
เพศของผู้ ใช้ รถจั ก รยานยนต์ ท่ี แ ตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน

349

สมมติฐานข้ อที่ 1.2 อายุของผู้ใช้ บริการที่แตกต่ างกัน มีผลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อายุ ข องผู้ ใช้ รถจั ก รยานยนต์ ท่ี แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ระดับการศึกษาของผู้ใช้ บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ท่ีแตกต่ างกัน มีผลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 อาชีพของผู้ใช้ บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อาชี พ ของผู้ ใช้ รถจั ก รยานยนต์ ท่ี แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้ บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
รายได้ ของผู้ ใช้ รถจั ก รยานยนต์ ท่ี แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 สถานภาพของผู้ใช้ บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
สถานภาพของผู้ ใ ช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ท่ี แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
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รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ปัจจัยทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ปั จจัยทางการตลาด ด้ านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่ อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 ปั จจัยทางการตลาด ด้ านการจัด จําหน่ าย ที่แตกต่ า งกัน มีผลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการจัดจําหน่าย ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของ
ท่าน ยี่ห้อที่ท่านสนใจซื้อรถจักรยานยนต์ ท่านซื้อจักรยานยนต์เมื่อไหร่ สถานที่ท่ที ่านเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
สมมติฐานข้ อที่ 2.4 ปัจจัยทางการตลาด ด้ านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่ างกัน ในด้ านผู้ใช้ งาน
รถจักรยานยนต์ของท่าน ยี่ห้อที่ท่านสนใจซื้อรถจักรยานยนต์ ท่านซื้อจักรยานยนต์เมื่อไหร่
สถานที่ ท่ี ท่ า นเลื อ กซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
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ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในด้ านวิธกี ารชําระ
เงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาปั จจั ย ด้ านประชากรศาสตร์ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจัก รยานยนต์ ใ นเขตกรุง เทพมหานคร พบว่ า โดยภาพรวมสอดคล้ องกับ สมมติ ฐานที่ต้ั งไว้
หมายถึงปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ และสถานะภาพ ของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ท่แี ตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้ านผู้ใช้ งานรถจักรยานยนต์ของท่าน
ยี่ ห้ อที่ท่ า นสนใจซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ท่ า นซื้ อจั ก รยานยนต์ เ มื่ อ ไหร่ สถานที่ท่ีท่ า นเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ วิธกี ารชําระเงินในการซื้อรถจักรยานยนต์ของท่าน
แสดงให้ เห็นว่ าผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้ านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความ
แตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้ อมของแต่ละบุคคล ทําให้ การตัดสินใจซื้อ
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ภัทรวดี โชติมิตร(2543:
26) พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้ริโภคในเขต
บางบอนพบว่ า พฤติ ก รรมในด้ านต่ า งๆ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ วจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ในด้ านต่ างๆ ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพโสด อาชีพ จํานวน
สมาชิกในครอบครัว และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ล้ วนแล้ วต่ อส่งผลกับพฤติกรรมด้ านต่ างๆ อาทิ
ยี่ห้อของจักรยานยนต์ ประเภทเครื่ องยนต์ ราคารถจักยานยนต์ และวิธีการชําระเงิน เป็ นต้ น
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคลจะสะท้ อนถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อต่างกันไป
หากเป็ นผู้ท่ีมีฐานะปานกลางและประกอบอาชีพทั่วๆไปนั้น รถจักรยานยนต์ได้ กลายเป็ นปั จจัย
สําคัญในการเดินทางสัญจรไปไหนมาไหน เนื่องจากราคาที่ไม่สูงมากนัก สําหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้
และความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางอีกทั้งหากพิจารณาโดยรวมแล้ วย่อมมีความคุ้มค่ากว่าการ
เดินทางโดยวิธีการอื่นๆ ที่อาจมีค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าแต่ต้องใช้ เวลามากกว่า หรือหากเป็ นรถยนต์
ส่วนบุคคลย่อมมีภาระและค่าใช้ จ่ายตามมาอีกมากเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจัก รยานยนต์ ใ นเขตกรุง เทพมหานคร พบว่ า โดยภาพรวมสอดคล้ องกับ สมมติ ฐานที่ต้ั งไว้
หมายถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ปั จจัย
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ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้ านการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ราคาที่
ผู้บริโภคให้ การยอมรับและยินดีจ่าย สาเหตุเพราะผู้บริโภคมองว่าราคานั้นมีความคุ้มค่ากับการใช้
งาน ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา พบว่ า ผู้บริโภคให้ ระดับความคิดเห็นต่ อปั จจัย
ส่วนประสมทาง การตลาดด้ านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า
รถยนต์ประเภทอีโคคาร์ เป็ นรถยนต์ท่มี ี ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์คุณภาพใกล้ เคียงกัน
และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ ศริ น ทิพ ย์ ธี ร ธนิ ต นั น ท์ (บทคั ด ย่ อ ,/2554) มี ค วามคิ ด เห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้ า โดยให้
ความสําคัญมากที่สุดกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้ านบริการต่างๆ ตามมาด้ วยการจัด
จําหน่าย การออกแบบ ราคา คุณภาพ และตราสินค้ ากับการส่งเสริมการขายเท่ากัน ตามลําดับ ใน
ด้ านตราสินค้ าให้ ความสําคัญมากที่สุดกับปั จจัยด้ านตราสินค้ าที่จดจําง่ าย และคิดถึงก่อน ด้ าน
คุณภาพให้ ความสําคัญมากที่สุดกับปั จจัยด้ านอุปกรณ์มีมาตรฐานและความทันสมัย ด้ านการ
ออกแบบให้ ความสําคัญมากที่สดุ กับปัจจัยด้ านรูปทรงของรถยนต์ ภายนอกมีความโฉบเฉี่ยวและ
สวยงาม ด้ า นบริ ก ารต่ า งๆ ให้ ค วามสํา คั ญ มากที่สุด กับ ปั จ จั ย ด้ า นการได้ รั บ บริ ก ารที่ถู ก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว ด้ านราคาให้ ความสําคัญมากที่สดุ กับปัจจัยด้ านราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
รถยนต์ย่ีห้ออื่นในขนาดเครื่องยนต์ท่ใี กล้ เคียงกัน ด้ านการจัดจําหน่ายให้ ความสําคัญมากที่สดุ กับ
ปั จจัยด้ านจํานวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีมากและกระจายอยู่โดยทั่วเพียงพอต่อความ
ต้ องการ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากการทดสอบสมมุ ติ ฐ านทางด้ า นพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อรถจั ก รยานยนต์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ า พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อของผู้ บ ริ โ ภคจะแตกต่ า งกันออกไปผู้ ใ ช้ ง าน
รถจักรยานยนต์เป็ นผู้ใช้ เองมากสุด ผู้เลือกใช้ รถจักรยานยนต์ฮอนด้ า อาจเป็ นเพราะมีช่ ือเสียงใน
ด้ านความคงทน การใช้ งานดี ผู้เลือกใช้ รถจักรยานยนต์มีความถี่ในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่
คือ จนกว่ าจะพัง ผู้ท่มี ีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ คือตัวท่านเอง ผู้เลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์มีวัตถุประสงค์ในการซื้อ
เพื่อใช้ เดินทางในชีวิตประจําวัน และผู้เลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์รูปแบบการซื้อเงินผ่อน ที่สามารถผ่อนชําระได้ เป็ นรายเดือน เนื่องจากผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริษัทหรือลูกจ้ าง และรถจักรยานยนต์รับจ้ าง ที่มีข้อจํากัดของรายได้ ส่วน
ในพฤติกรรมการใช้ งานส่วนใหญ่ใช้ ในการประกอบอาชีพ
จากการทดสอบสมมติฐานทางด้ านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า
ปั จ จัยด้ า นผลิต ภัณฑ์ควรเน้ น ในเรื่ องความปลอดภั ยของเครื่ องรถจักรยานยนต์ ให้ มี
คุณภาพได้ มาตรฐาน และความคงทนของรถ
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ปัจจัยด้ านราคาควรมีความเหมาะสมต่อรูปแบบของคุณภาพของรถจักรยานยนต์ และมี
หลายระดับราคาให้ เลือกเพื่อตอบสนองความต้ องการต่อผู้เลือกซื้อในหลายระดับ หลากหลาย
รูปแบบ และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ
ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายควรให้ ความสําคัญกับความสวยงามและดูสะดุดตาของ
สถานที่ให้ บริการ มีทาํ เลที่ต้งั ที่เหมาะสม สะดวกสบายต่อการเดินทางมาใช้ บริการ
ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดควรให้ ความสําคัญกับการจูงใจของพนักงานผู้ให้ บริการ
และมีการบริการทดลองให้ ทดลองขับเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูท่สี นใจซื้อได้ สมั ผัสกับรถจักรยานยนต์ท่ี
จริง และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์เฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มวัยทํางาน เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงทัศนคติและความพึงพอใจการการใช้ บริการซื้อ
และซ่อมบํารุงรักษารถจักรยานยนต์จากตัวแทนจําหน่าย ที่ยังไม่ได้ ทาํ การศึกษาในครั้งนี้
3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้ อมูล ซึ่ง
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ เครื่องมือในการศึกษาประเภทอื่น หรือทําควบคู่กนั ไป เช่นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก จะทําให้ ผลการศึกษาวิจัยเกิดการสมบูรณ์มากขึ้น
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