
   

ส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนตข์อง

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

นายสุทธิเกียรติ  จนัตะ๊คาด* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนัทสารี  สุขโต** 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษา วิจั ย เ ร่ือง  “ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการ ซ้ือ

รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ” ผู้วิจัยได้ทาํการศึกษาด้วยด้วยระเบียบวิธกีาร

วิจัยจากแนวความคิด จากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯที่ใช้รถจักรยานยนต์ ที่

อาศัยอยู่ในพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 เขต จากเขตการปกครองทั้งหมด 

50  เขต จาํนวนทั้งหมด 400 คนและได้ทาํการเกบ็แบบสอบถามทั้ง 10 เขต เขตละ 40 ชุด

เท่าๆกนั โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถ

จักยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา คือ จะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) สถติิ Chi-Square (2
) และทดสอบ F-Test ใช้ในการทดสอบความเป็นอสิระกนั 

ผลการศึกษาสรปุได้ว่ากลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเป็นเพศชาย  อายุ 30-39 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และมีสถานะภาพโสด ผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

โดยภาพรวมสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนั  จากการศึ กษา ปัจจั ย ส่ วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าโดยภาพรวมสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้หมายถึง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยู่ในระดับความเช่ือม่ันที่ 0.05 
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บทนาํ 

กรงุเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย มีปัญหาความแออดัของประชากร กว่าสี่สบิ

ปีที่เกดิการอพยพของคนชนบทเข้ามากรงุเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง ด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกนั 

อาท ิเพ่ือหางานทาํ เพ่ือศึกษาเล่าเรียน เพ่ือตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็นต้น สถติิการย้ายถิ่นในช่วงปี พ.ศ. 

2508-2513 จะไม่เกนิ 20,000 คนต่อปี และเร่ิมเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ มากกว่า 90,000 คนต่อปี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา 

กรุงเทพมหานครกับปัญหาการจราจร นับเป็นปัญหาเร้ือรังมาช้านานหลายทศวรรษ แต่

ในปัจจุบัน ปัญหาน้ีไม่ได้เกดิขึ้นเฉพาะใน กรุงเทพมหานคร แต่ในตัวเมืองของจังหวัดใหญ่ๆที่มี

ประชากรอยู่อาศัยจาํนวนมาก (มากกว่าหน่ึงล้านคนขึ้นไป) ล้วนกาํลังมีปัญหาเช่นเดียวกนัทั้งสิ้น 

น่ันคือ ปัญหารถติดและเกิดมลภาวะทางอากาศรุนแรงมากในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน (ช่วงก่อนและ

หลังเวลาทาํงาน) ซ่ึงรากเหง้าของปัญหากค็ือ “คนเยอะรถแยะ” แต่พ้ืนผิวจราจรน้อย แม้จะรู้ถึง

ต้นเหตุแท้จริงของปัญหาและพอมองเหน็แนวทางแก้ไขปัญหา น่ันคือ "ลดคน ลดยานพาหนะ" 

และเพ่ิมพ้ืนผิวจราจรให้พอเพียงต่อการใช้งาน แต่แนวทางดังกล่าวน้ี จะต้องทาํเป็นนโยบาย

ระดับชาติ ต้องใช้เวลาแก้ปัญหาที่ยาวนานมาก และจะต้องใช้งบประมาณที่มากมายมหาศาล  

(สพุจน์ เอี้ยงกุญชร:naewna.com) 

ทั้งน้ีการโดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถช่วยลดปัญหา

การจราจรได้เป็นอย่างดีและนอกจากจะลดปัญหาจราจรแล้วน้ัน ยังสะดวกและรวดเร็วในการ

เดินทางอีกด้วย การเดินทางด้วยจักรยานยนต์ทาํได้ทั้งจักรยานยนต์รับจ้าง และ สามารถขับขี่ได้

เอง การขี่จักยานยนต์น้ันทาํได้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยความชํานาญและการตัดสินใจที่รวดเร็ว 

ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จักยานยนต์ในกรุงเทพมหานครถึง กว่า 19 ล้านคันในปี พ.ศ. 2556 และ

รถจักรยานยนต์สาธารณะกว่า 100,000 คัน ในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานสถิติปี พ.ศ. 

2556 :กรมการขนส่งทางบก) ซ่ึงมีการ เพ่ิมขึ้ น 4.36% จากปี พ.ศ. 2555 จะเห็นได้ว่าการ

เติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ได้เพ่ิมขึ้ นในแต่ละปีอย่างต่อเน่ือง  จักรยานยนต์น้ันได้มีการ

ขยายตลาดรถจักรยานยนต์เพ่ิมมากขึ้นทั้งในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และรถจักรยานยนต์ขนาด

เลก็เพ่ือเพ่ิมฐานผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และสาํหรับตลาดรถจักรยานยนต์น้ันบรรดาผู้ผลิตรถจัก

ยานยนต์ในประเทศต้องปรับตัวเข้ากับคู่แข่งอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะหาจุดเด่นใหม่ใหม่มุ่งเน้นการ

สัมภาษณ์รักและนาํเสนอกิจกรรมในรูปแบบที่สอดคล้องกับการใช้งานและหลายสไตล์ของกลุ่ม

ผู้บริโภคทั้งในกลุ่มวัยรุ่นวัยทาํงานรวมถึงคนรุ่นใหม่ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้มองแค่

รถจักรยานยนต์แต่ยังศึกษาถึงการส่งเสริมการขาย รูปแบบการนาํเสนอ และรูปทรงที่สวยงามการ

ปรับกาํลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรวมถึงการวางแผนเปล่ียนจาก

ตลาดรถจักรยานรถจากที่มีรปูทรง กระทดัรัดเลก็ๆเหมาะสาํหรับแม่บ้านใช้เพ่ือไปจ่ายตลาด กลับ

ได้มีการปรับเปล่ียนให้มีรปูแบบสวยงามมากย่ิงขึ้นเช่นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกกนัว่า 
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บิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ น่ังสบายที่เรียกว่าทวัร์ร่ิง รุกตลาดระดับสงู เพราะมีราคาที่สงู 

หรือจะรวมไปเป็นรถสะกูดเตอร์ขนาดเลก็ เพ่ือเจาะตลาดวัยรุ่น  

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในแต่ละด้านที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถจักยานยนต์ของคน
กรงุเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของคน
กรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการเลือกซ้ือรถจักยานยนต์ของคน

กรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของคน
กรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้รถจัก

ยานยนต์เป็นพาหนะในการสญัจรในกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกบัรถจักยานยนต์ของผู้บริโภคและ พฤติกรรมการเลือก

ซ้ือรถจักยานยนต์ของผู้บริโภค 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดาํเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 2. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4. วิธกีารที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 6. วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีเป็น การเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้การแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยจาํแนกตามลักษณะประกอบด้วย เพศ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา  อาชีพ 

สถานภาพ และแบบสอบถามที่มีคาํถามแบบให้เลือกตอบจาํนวน 6 ข้อ ดังน้ี 

 เพศ ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)   

 อายุ ระดับวัดข้อมูลประเภท เรียงลาํดับ (Ordinal Scale) 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)  

 ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)  

 อาชีพ ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

 สถานภาพ ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ใช้เป็นคาํถามปลายปิดแบบ

ใช้มาตราวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  เป็นคาํถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือก

เดียว มีคาํถามแบบให้เลือกตอบจาํนวน 6 ข้อ 

ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์อ้างองิมาจาก ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  4Ps  ของ Philip  

Kotler   ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ ์

1. รถจักรยานยนต์มีคุณภาพ ทน 

2. รถจักรยานยนต์ ประหยัดนํา้มัน 

3. ความสวยงาม ทนัสมัย 

4. ขบัขี่ง่าย และสมรรถนะที่ดี 

ด้านราคา 

1. สนิค้ามีให้เลือกหลายระดับราคา 

2. ราคาสนิค้าและบริการสมเหตุสมผล 

3. มีรปูแบบการจ่ายเงินที่ไม่ยุ่งยาก 

4. มีการแจ้งราคาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
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ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

1. ทาํเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 

2. ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 

3. สามารถเลือกซ้ือได้สะดวก 

4. มีการจัดโซนบริการเป็นหมวดหมู่ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. มีการประชาสมัพันธท์ี่ดี เช่น ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ เวบ็ไซด์ ฯลฯ 

2. มีออกร้านและการจัดโปรโมช่ันตามสถานที่ต่าง 

3. มีเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์

4. การมีบัตรสมาชิกเพ่ือเป็นส่วนลดในการใช้บริการ 

ใช้เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

1. ใช้แบบสอบถามในการวิจัยจาํนวน 400 ชุด ใน 10 เขตการวิจัย โดยแบ่งเป็น เม่ือได้

ข้อมูลแล้วนาํข้อมูลทที่ได้ ไปวิเคราะห์ และประมวลผลต่อไป 

2. นาํแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ มาทาํการวิเคราะห์เพ่ือดาํเนินการ

สรปุผลการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 เม่ือได้แบบสอบถามคืนแล้วผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดาเนินการดังน้ี 

1. ตรวจสอบข้อมูลที่ว่าสมบูรณค์รบถ้วนหรือไหม 

2. เม่ือได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้ บันทกึข้อมูลลง ไป เพ่ือทาํการวิเคราห์  

3. วิธปีระมวลผลให้ใช้ โปรแกรมประมวลผลสาํเรจ็รปู SPSS 
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การทาํวิจัยคร้ังน้ี ได้ศึกษา ตามหัวข้อการทาํวิจับและสมมุตติฐานไว้ โดยทาํการวิเคราะห์

ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังน้ี 

346



   

1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ใช้การวิเคราะห์

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ โดยนํามาแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และนาํเสนอเป็นร้อยละ (Percentage) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผู้ซ้ือรถจักรยานยนต์ เป็นรายข้อ และรายด้าน 

3. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพ- 

มหานครแตกต่างกนั ใช้การทดสอบ Chi-Square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

4. ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการ

ส่งเสริม ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ ของผู้สูงอายุในเขต

กรงุเทพมหานครแตกต่างกนั ใช้การทดสอบ F-Test ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย ร้อยละ 73.5  อายุ 30-39 ปี มากที่สดุ 

คิดเป็นร้อยละ 58.0  การศึกษาปริญญาตรีมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 75.5 ข้าราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ คิดเป็นร้อยละ 30.8 และมีสถานะภาพโสด มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 83.0 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต ์

จากการศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 

คน พบว่า 

ด้านการซ้ือรถจักรยานยนตใ์ครเป็นผู้ใช้ 

ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์เป็นผู้ใช้เองมากสดุคิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือซ้ือให้ ญาติ 

เดก็นักเรียน  และซ้ือให้ คนงาน แม่บ้าน   คิดเป็นร้อยละ 4.8, 4.3 และ 2.8 ตามลาํดับการใช้

งานรถจักรยานยนต์ ซ้ือให้คนงานน้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 0.3  

ด้านย่ีห้อรถที่สนใจ 

ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามากสดุคิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือย่ีห้อ ยามาฮา ดู

คาติ ซูซูก ิคาวาซาก ิและ BMW  คิดเป็นร้อยละ 35.8 , 5.3 , 4.0 และ 3.8 ตามลาํดับความ

นิยม ซ่ึงรถจักรยานยนต์ BMWคนเลือกใช้งานน้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 0.3  
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ด้านความถี่ในการซ้ือรถจักรยานยนต ์

ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์มีความถี่ในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ คือ จนกว่าจะพัง มาก

ที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมาคือ 7 ปีต่อ 1 คัน, 3 ปีต่อคนั และ ซ้ือทุกปีที่ระดับร้อยละ 

12.8 , 2.0 และ 1.0 และ 5ปีต่อคัน น้อยที่สดุ คดิเป็นร้อยละ  0.3 

ด้านแหล่งที่ซ้ือรถจักรยานยนต ์

ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์มีการเลือกซ้ือตามแหล่งรถจักรยานยนต ์อย่างเป็นทางการมาก

ที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ ร้านที่ใกล้บ้าน และ ร้านค้าทัว่ไปคดิเป็นร้อยละ 44.6 

และ 1.5 ตามลาํดบั ทางอนิเตอร์เนต็น้อยที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 0.3 

ด้านผู้ที่มีอทิธพิลในการตัดสนิใจซ้ือ 

ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ คือตัวท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 63.2 

รองลมาคือ เพ่ือน  พ่อแม่ และญาติพ่ีน้อง คิดเป็นร้อยละ19.3 , 15.5 และ1.8 ตามลาํดับ สื่อ

โฆษณา น้อยที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 0.3 

ด้านวัตถุประสงค์ในการซ้ือ 

ผู้เลือกซ้ือรถจักรยานยนต์มีวัตถุประสงค์ในการซ้ือ เพ่ือใช้เดินทางในชีวิตประจาํวันมาก

ที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ เพ่ือใช้เป็นพาหนะเสริมในครอบครัว เพ่ือใช้ในการ

ประกอบอาชีพ และใช้ประกอบอาชีพ   คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ 26.5 3.เพ่ือให้บุคลใต้บังคับ

บัญชาของท่าน ใช้งานตามลาํดบั น้อยคดิเป็นร้อยละ 0.3ส่วน เพ่ือเข้าสงัคม เช่น กลุ่มคน

รักบิ๊กไบร์เวสป้า ไม่มีผู้ ตอบ 

ด้านรปูแบบการซ้ือ 

ผู้เลือกซ้ือรถจักรยานยนต์รปูแบบการซ้ือเงินผ่อนมากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 83 .2 และเงิน

สด น้อยที่สดุคิดเป็น ร้อยละ 16.8  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต ์ของ

กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน พบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

ระดับความสาํคัญที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑโ์ดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.77 ) 

เม่ือพิจารณาแยกออกมา พบว่า รถจักรยานยนต์มีคุณภาพ ทน ค่าเฉล่ียสงูที่สดุ อยู่ในระดับมาก

ที่สดุ (Χ  = 4.97) รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ ประหยัดนํา้มัน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ 

(Χ  = 4.92) ความสวยงาม ทันสมัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.60)  และ ขับขี่

ง่าย และสมรรถนะที่ดี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ  = 4.59)  
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ปัจจยัดา้นราคา 

ระดับความสาํคัญที่มีต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.76 ) เม่ือ

พิจารณาแยกออกมา พบว่า รถจักรยานยนต์มีราคาสนิค้าที่มีบริการสมเหตุสมผล ค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 

อยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.91) รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ มีรูปแบบการจ่ายเงินที่ไม่ยุ่งยาก

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.79) มีการแจ้งราคาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.78)  และ สนิค้ามีให้เลือกหลายระดับราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ (Χ = 4.56) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ระดับความสาํคัญที่มีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ 

(Χ = 4.62 ) เม่ือพิจารณาแยกออกมา พบว่า ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และมีการ

จัดโซนบริการเป็นหมวดหมู่ ค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.79) รองลงมาคือ 

ทาํเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.50)  และสามารถเลือกซ้ือได้

สะดวก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.39 )   

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความสาํคัญที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(Χ = 4.82 ) เม่ือพิจารณาแยกออกมา พบว่า มีออกร้านและการจัดโปรโมช่ันตามสถานที่ต่างทน 

ค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.91) รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์การมีบัตร

สมาชิกเพ่ือเป็นส่วนลดในการใช้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.87) มีการ

ประชาสมัพันธ์ที่ดี เช่น ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ เวบ็ไซด์ ฯลฯมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 

4.84)  มีเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ (Χ = 4.68)  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ รายได้ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และสถานะ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อย 6 สมมติฐานได้ดังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1.1  เพศของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือรถจักรยานยนตใ์นเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เพศของ ผู้ ใ ช้รถ จักรยานยนต์ที่ แตกต่างกัน  มีผลต่อพฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 
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 สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั  

 อา ยุของ ผู้ ใ ช้ รถจักรยานยนต์ที่ แตกต่างกัน  มีผลต่อพฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน  

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดบัการศึกษาของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือรถจักรยานยนต ์ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ระดับการศึกษาของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

 สมมติฐานข้อที่ 1.4 อาชีพของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 อาชีพของผู้ใ ช้รถจักรยานยนต์ที่ แตกต่างกัน  มีผลต่อพฤติกรรมการเ ลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 รายได้ของผู้ใ ช้รถจักรยานยนต์ที่ แตกต่างกัน  มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 สถานภาพของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 สถานภาพของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ
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รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม 

การเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 ปัจจัยทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจาํหน่าย ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของ

ท่าน ย่ีห้อที่ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 ปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านผู้ใช้งาน

รถจักรยานยนต์ของท่าน ย่ีห้อที่ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ 

สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ ผู้ มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ 

วัตถุประสงค์ในการตัดสนิใจซ้ือรถจักรยานยนต์  
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ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ในด้านวิธกีารชาํระ

เงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวมสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

หมายถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ และสถานะภาพ ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในด้านผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่าน 

ย่ีห้อที่ ท่านสนใจซ้ือรถจักรยานยนต์ ท่านซ้ือจักรยานยนต์เม่ือไหร่ สถานที่ที่ ท่านเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนต์ วิธกีารชาํระเงินในการซ้ือรถจักรยานยนต์ของท่าน 

แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความ

แตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาํให้การตัดสินใจซ้ือ

ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจะสอดคล้องกบั งานวิจัยของ ภัทรวดี โชติมิตร(2543: 

26) พบว่า 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของผู้ริโภคในเขต

บางบอนพบว่าพฤติกรรมในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ในด้านต่างๆ ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพโสด อาชีพ จํานวน

สมาชิกในครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ล้วนแล้วต่อส่งผลกับพฤติกรรมด้านต่างๆ อาท ิ

ย่ีห้อของจักรยานยนต์ ประเภทเคร่ืองยนต์ ราคารถจักยานยนต์ และวิธีการชําระเงิน เป็นต้น 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคลจะสะท้อนถึงพฤติกรรมในการตัดสนิใจซ้ือต่างกนัไป 

หากเป็นผู้ที่มีฐานะปานกลางและประกอบอาชีพทั่วๆไปน้ัน รถจักรยานยนต์ได้กลายเป็นปัจจัย

สาํคัญในการเดินทางสัญจรไปไหนมาไหน เน่ืองจากราคาที่ไม่สูงมากนัก สาํหรับผู้บริโภคกลุ่มน้ี

และความสะดวกรวดเรว็ในการเดินทางอกีทั้งหากพิจารณาโดยรวมแล้วย่อมมีความคุ้มค่ากว่าการ

เดินทางโดยวิธีการอื่นๆ ที่อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่ต้องใช้เวลามากกว่า หรือหากเป็นรถยนต์

ส่วนบุคคลย่อมมีภาระและค่าใช้จ่ายตามมาอกีมากเม่ือเทยีบกบัรถจักรยานยนต์ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวมสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัย
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ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ราคาที่ 

ผู้บริโภคให้การยอมรับและยินดีจ่าย สาเหตุเพราะผู้บริโภคมองว่าราคาน้ันมีความคุ้มค่ากบัการใช้

งาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย

ส่วนประสมทาง การตลาดด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยผู้บริโภคมีความคิดเหน็ว่า 

รถยนต์ประเภทอีโคคาร์ เป็นรถยนต์ที่มี ราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกับรถยนต์คุณภาพใกล้เคียงกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรินทิพย์ ธีรธนิตนันท์ (บทคัดย่อ,/2554) มีความคิดเห็น 

เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์โตโยต้า โดยให้

ความสาํคัญมากที่สุดกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านบริการต่างๆ ตามมาด้วยการจัด

จาํหน่าย การออกแบบ ราคา คุณภาพ และตราสนิค้ากบัการส่งเสริมการขายเท่ากนั ตามลาํดับ ใน

ด้านตราสินค้าให้ความสาํคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านตราสินค้าที่จดจาํง่าย และคิดถึงก่อน ด้าน

คุณภาพให้ความสาํคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านอุปกรณ์มีมาตรฐานและความทันสมัย ด้านการ

ออกแบบให้ความสาํคัญมากที่สดุ กบัปัจจัยด้านรูปทรงของรถยนต์ ภายนอกมีความโฉบเฉ่ียวและ

สวยงาม ด้านบริการต่างๆ ให้ความสาํคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านการได้รับบริการที่ถูกต้อง 

น่าเช่ือถือ และรวดเรว็ ด้านราคาให้ความสาํคัญมากที่สดุ กบัปัจจัยด้านราคาถูกกว่าเม่ือเทยีบกับ

รถยนต์ย่ีห้ออื่นในขนาดเคร่ืองยนต์ที่ใกล้เคียงกนั ด้านการจัดจาํหน่ายให้ความสาํคัญมากที่สดุกบั

ปัจจัยด้านจาํนวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการมีมากและกระจายอยู่โดยทั่วเพียงพอต่อความ

ต้องการ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากการทดสอบสมมุติฐานทางด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้บริโภคจะแตกต่างกันออกไปผู้ใช้งาน

รถจักรยานยนต์เป็นผู้ใช้เองมากสดุ ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า อาจเป็นเพราะมีช่ือเสยีงใน

ด้านความคงทน การใช้งานดี ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์มีความถี่ในการซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ 

คือ จนกว่าจะพัง ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ คือตัวท่านเอง ผู้เลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์มีวัตถุประสงค์ในการซ้ือ เพ่ือใช้เดินทางในชีวิตประจาํวัน และผู้เลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์รูปแบบการซ้ือเงินผ่อน ที่สามารถผ่อนชาํระได้เป็นรายเดือน เน่ืองจากผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่มีข้อจาํกดัของรายได้ ส่วน

ในพฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

 จากการทดสอบสมมติฐานทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ควรเน้นในเร่ืองความปลอดภัยของเคร่ืองรถจักรยานยนต์ ให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน และความคงทนของรถ  
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ปัจจัยด้านราคาควรมีความเหมาะสมต่อรปูแบบของคุณภาพของรถจักรยานยนต ์และมี

หลายระดับราคาให้เลือกเพ่ือตอบสนองความต้องการต่อผู้เลือกซ้ือในหลายระดับ หลากหลาย

รปูแบบ และเพ่ิมโอกาสในการตัดสนิใจ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายควรให้ความสาํคัญกบัความสวยงามและดูสะดุดตาของ

สถานที่ให้บริการ มีทาํเลที่ตั้งที่เหมาะสม สะดวกสบายต่อการเดนิทางมาใช้บริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดควรให้ความสาํคญักบัการจูงใจของพนักงานผู้ให้บริการ 

และมีการบริการทดลองให้ทดลองขบัเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซ้ือได้สมัผสักบัรถจักรยานยนต์ที่

จริง และมีข้อมูลประกอบการตัดสนิใจเลือกซ้ือมากขึ้นมากขึ้น 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในอนาคต 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนต์เฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มวัยทาํงาน เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถงึทศันคติและความพึงพอใจการการใช้บริการซ้ือ

และซ่อมบาํรงุรักษารถจักรยานยนต์จากตัวแทนจาํหน่าย ที่ยังไม่ได้ทาํ การศึกษาในคร้ังน้ี 

3. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวบข้อมูล ซ่ึง

การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้เคร่ืองมือในการศึกษาประเภทอื่น หรือทาํควบคู่กนัไป เช่นการ

สมัภาษณแ์บบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จะทาํให้ผลการศึกษาวิจัยเกดิการสมบูรณม์ากขึ้น 
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หนังสอืพิมพ์ยวดยาน : www.grandprixgroup.com 
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