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บทคดัย่อ  

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ดังน้ี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของขับข่ี

รถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

ตัวอย่างในงานวิจัยน้ีคือ ผู้บริโภคที่ ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และ

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และ

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 

Spearman rank correlation 

ผลงานวิจัยพบว่า ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26–35 ปี อาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชล วุฒิการศึกษษระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียน 35,001–40,000 บาทต่อเดือน 

เลือกใช้รถจักรยานยนต์Honda ขนาดรถ 250-600cc ประเภทรถSport มีพฤติกรรมเลือกซ้ือผ่านช่องทาง

Facebook ด้วยเหตุผลความสะดวกสบาย สั่งซ้ือผ่านSmartPhone ช าระเงินผ่านApplication Mobile 

Banking ช่วงเวลาที่ซ้ือเม่ือพบว่าเบรกเดิมไม่มีประสทิธภิาพดีเทา่ที่ต้องการ มีตนเองเป็นผู้ที่อทิธพิลในการ

ตัดสินใจ ประเภทป๊ัมเบรกที่นิยมเลือกซ้ืออออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER คือ Brembo RCS ป๊ัม

หลังกระทุ้ง BREMBO MASTER คือ กระทุ้ง ฺBremboR1 ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER คือ Brenbo 

M50 ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPERคือ Brembo ปักข้าง และจากการศึกษาสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได้ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทยซ่ึงตรงกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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บทน า 

จากผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ประเทศไทยปี 2561 ในงาน ETDA สู่ปีที่ 8 “Future 

Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance” พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ยัง

เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียนานข้ึนเป็น 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน (ส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์,2561) ประกอบกับในสมัยปัจจุบันรถจักรยานยนต์ที่จะถูกเรียกว่า จักรยานยนต์ 

บิกไบค์  จะต้องมีขนาดของเคร่ืองยนต์ตั้ งแต่ 250cc. ขึ้ นไป (BoxzaRacing, 2558) และส าหรับ

รถจักรยานยนต์บิกไบค์ระดับสูงราคาแพงของแต่ละย่ีห้อซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นรถที่มีสมรรถนะสูง ในปี 2018 มัก

มาพร้อมกับเบรกคุณภาพสูง แบรนด์ Brembo ตัวอย่างเช่น HondaCBR1000RRSP BMWS1000RR 

KawasakiZX10R YamahaR1 และ SuzukiGSXR1000 เป็นต้น ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือรถเป็นอย่างมาก (Checkraka, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง

การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย โดย

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะ สามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขาย

สินค้าเบรกBremboออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตใช้เพ่ือวางแผนด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือ

สนิค้าออนไลน์ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ใน

ประเทศไทย 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรก Brembo
ออนไลน์ของขบัข่ีรถจกัรยานยนตบิ์กไบคใ์นประเทศไทย 

 
4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

1. ผู้ประกอบการสามารถน าผลของการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ขายเบรBremboออนไลน์ ให้สามารถตอบสนองตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ใน

ประเทศไทยให้เกดิความพึงพอใจสงูสุด 

2. ส าหรับเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นให้นักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเร่ืองส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์โดยสามารถน า

ข้อมูลวิจัยไปต่อยอดการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกดิข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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5. ขอบเขตการศึกษา 

5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพืน้ที่ 
ประชากรท่ีใชว้จิยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ขบัข่ีรถจกัรยานยนตบิ์กไบคท่ี์ขบัข่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 5.2 ขอบเขตเน้ือหา 
ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo
ออนไลน์ของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบิ์กไบคใ์นประเทศไทย โดยตามแนวคิด Kotler(1997) 
แบ่งส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 
1) Product ผลิตภณัฑ ์
2) Price ราคา 
3) Place ช่องทางจดัจ าหน่าย 
4) Promotion การส่งเสริมการขาย 

5.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2562 
 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

โดยการใช้เคร่ืองมือประกอบการศึกษา คือ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยความเสี่ยง ส่วน

ประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใช้สมัประสทิธิ์สหสัมพันธแ์บบ Spearman rank correlation เป็นวิธใีช้วัดข้อมูลหาความสมัพันธร์ะหว่าง

ข้อมูล 2 ชุด ซ่ึงอยู่ในรูปของข้อมูลในมาตรตราจัดอนัดับ       

โดยมีเกณฑค์ะแนนตามวิธกีารค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอนัตรภาคช้ันมี

ดังน้ี 

จากสตูรความกว้างของแต่ละอนัตรภาคช้ัน  

     = 
(คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ)

จ านวนชั้น
 

     = 
(5−1)

5
  

     = 0.80 
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เกณฑใ์นการแปลข้อมูลเฉล่ียที่ได้มาจัดระดับความเสี่ยง/ความส าคัญ/การยอมรับเป็น 5 ระดับ 

คือ 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.61 หมายถึง  น้อย 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

7. ผลการศึกษา 

ตารางที่ 7.1 ข้อมูลระดับความเหน็ด้วยเฉล่ียของปัจจัยต่างๆ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Mean SD ระดับความคิดเหน็ 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.85 0.73 มาก 

1.2 ด้านราคา  3.92 0.68 มาก 

1.3 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  3.91 1.08 มาก 

1.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  3.18 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.37 มาก 

 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทยส่วนใหญ่

มีความคิดเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคา เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ ์และ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดับ 
สรุปผลข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 392 คน แบ่งเป็น

เพศชายจ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 และเพศหญิงจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 

โดยส่วนมากมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมาเป็นท าธุรกิจ

ส่วนตัวจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 มีระดับวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับ ปริญญาตรี จ านวน 

288 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีรายได้เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35,001 – 40,000 บาทต่อเดือนจ านวน 

108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมามีรายได้มากกว่า 55,001 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.7 เกี่ยวกับ การเลือกใช้รถจักรยานยนต์พบว่า ย่ีห้อที่มีผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์มากที่สุดคือย่ีห้อ 

Honda จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา คือย่ีห้อ Kawasakiจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.6 และ ย่ีห้อ Ducati จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ ซ่ึงขนาดของจักรยานยนต์บิกไบค์

ที่ผู้ขับข่ีนิยมมากที่สุดคือ 600 – 900 cc. จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาเป็น 250 – 

500 cc. จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และสุดท้ายประเภทของรถที่ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์
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เลือกมากที่สดุคือรถSport จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือรถ Naked จ านวน 119 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.4 

สรุปผลขอ้มูลพฤติกรรม 

ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์จ านวน 392 คน มีรูปแบบพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเบรกBrembo

บ๊ิกไบค์ออนไลด์ที่แตกต่างกัน ส าหรับช่องทางเลือกซ้ือ พบว่าช่องทางFacebook เป็นช่องที่ที่มีความนิยม

มากที่สุด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 รองลงมาเป็นช่องทาง Website จ านวน25 คน คิดเป็น

ร้อยละ6.4 และช่องทาง Line จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ด้านเหตุผลที่เลือกซ้ือ อันดับแรกคือ

ความสะดวกสบาย จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็นการประหยัดเวลา จ านวน 127 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.4 โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งซ้ือสูงสุดคือ โทรศัพท ์Smart Phone จ านวน 343 คน คิด

เป็นร้อยละ 87.5 ด้านการช าระเงินนิยมช าระผ่าน Application Mobile Banking 0จ านวน 234 คน คิด

เป็นร้อยละ59.7 รองลงมาเป็นช าระด้วยเงินสดจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ช่วงเวลาที่จะซ้ือเม่ือ

พบว่าประสิทธิภาพเบรกเดิมไม่ดีเท่าที่ต้องการ จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือ

หลังจากใช้งานเบรกเดิมจนหมด(ผ้าหมด) จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ส าหรับผู้ที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสนิใจเลือกซ้ือสงูสดุคือตัวเอง จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 รองลงมาคือเพ่ือน จ านวน 68 

คน คิดเป็นร้อยละ17.3 ประเภทป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ พบว่าตัวอย่างส่วน

ใหญ่ไม่เปล่ียน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 ส าหรับตัวอย่างที่เลือกที่จะเปล่ียนสงูสดุคือ Brembo 

RCS จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 Brembo Red Logo จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และ 

Brembo Rossi จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่

เลือกซ้ือออนไลน์ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เปล่ียน จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส าหรับตัวอย่าง

ที่เลือกที่จะเปล่ียนสูงสุดคือ กระทุ้งฺBremboR1 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 รองลงมาเป็น 

Brembo กล่องไม้ขีด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ที่นิยมเลือกซ้ือสูงสุดคือ Brenbo M50 จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาเป็น 

Brembo M4 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และ Brembo GP4RX จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.6 สุดท้ายป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์มากที่สุดคือ Brembo ปักข้าง จ านวน 

243 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ Brembo ด้วงHP จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใช้สมัประสทิธิ์สหสัมพันธแ์บบ Spearman rank correlation เป็นวิธใีช้วัดข้อมูลหาความสมัพันธร์ะหว่าง

ข้อมูล 2 ชุด ซ่ึงอยู่ในรูปของข้อมูลในมาตรตราจัดอนัดับ  
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Ho: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

Ha: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

 

ตารางที่ 8.1 ค่าสหสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมกบัพฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือ

เบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือ

เบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย ด้าน ช าระเงินซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ และ 

ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.710 0.572 0.098 

และ 0.111 ตามล าดับดับซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ยอมรับ Ho)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย ด้านช่องทางเลือกซ้ือเบรกBrembo

พฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ของผู้ขับข่ี

จักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ภาพรวม 
ทศิทาง 

N correlation Sig.2-talied  

ช่องทางเลือกซื้อเบรกBremboออนไลน ์  392 0.130 0.010* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

เหตผุลหลักที่เลือกซื้อเบรกBremboออนไลน ์  392 0.190 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

อปุกรณท์ี่ใช้สั่งซื้อเบรกBremboออนไลน ์  392 0.223 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

ช าระเงนิซื้อเบรกBremboออนไลน์ อย่างไร  392 -0.019 0.710 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ซื้อเบรกBremboออนไลน ์เมื่อใด  392 -0.029 0.572 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ผู้ที่มอีทิธพิลในการสั่งซื้อเบรกBrembo

ออนไลน ์

 392 -0.084 0.098 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซื้อ

ออนไลน ์

 392 0.368 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่

เลือกซื้อออนไลน ์

 392 0.211 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือก

ซื้อออนไลน ์

 392 -0.081 0.111 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ป๊ัมล่างหลงั BREMBO CALIPER ท่ีเลือกซ้ือ
ออนไลน์ 

 392 0.117 0.020* มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั 
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ออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ป๊ัมบน 

BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และ 

ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ เน่ืองจากมีค่าSig.เท่ากับ 0.010 0.000 0.000 

0.000 0.000 และ0.020 ตามล าดับดับซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ปฏเิสธ Ho) 

 

8. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทยซ่ึงตรง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ที่เป็นเช่นน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนากาญจน์ ดวงใน (2559) ศึกษาเร่ือง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะ

แพลทนัิม แฟช่ันมอลล์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือสนิค้าในศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทนัิม แฟช่ันมอลล์ มีความสมัพันธก์นั แจกแจงรายละเอยีดได้ดังน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการซ้ือในด้าน ช่องทางเลือกซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านช าระเงินซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ป๊ัม

ล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และ ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธก์นั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคากับพฤติกรรมการซ้ือในด้านช่องทางเลือกซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านช าระเงินซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ป๊ัม

ล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธก์นั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่ายกับพฤติกรรมการซ้ือในด้านช่องทางเลือก

ซ้ือเบรกBremboออนไลน์เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ และป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ มีความสมัพันธก์นั โดยสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ช าระเงินซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด และผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธก์นั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือในด้านช่องทาง

เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER 

ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน โดย

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ช าระ

เงินซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธกืนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สอดคล้องกับ ปัทมพร คัมภีระ (2558) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน

เว็บไซต์เฟซบุ๊คของ นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยทางการตลาด ซ่ึง

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย และปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการขาย 

  

9. ขอ้เสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะตัวเบรกBremboเท่าน้ัน อาจจะไม่

ครอบคลุมถึงปัจจัยส่วนอื่นๆที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo ออนไลน์ของผู้ขับข่ี

รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในประเทศไทศ เพราะการติดตั้งเบรกน้ันยังต้องค านึงถึงสิ่งอื่นๆ เช่น สายเบรก 

หัวต่อทางเดินน า้มันเบรก ระบบABS(ป้องกันล้อล๊อกเสียการควบคุมรถ น า้มันเบรกที่เหมาะสม น๊อตยึด 

ขาจับCALIPER ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการติดต้ังเบรกBrembo ส าหรับรถบ๊ิกไบค์  

ข้อเสนอจากงานวิจัยส าหรับองค์กรและการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้งาน 
9.2 ขอ้เสนอจากงานวจิยัส าหรับองคก์รและการน าผลวจิยัไปประยกุตใ์ชง้าน 

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ 

เบรกBremboที่มาจ าหน่ายมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังน้ันควรคัดเลือกเบรกBremboที่เป็นของแท้ มีการ

รับรองมาตรฐานผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพความพร้อมใช้งาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและ

ประสบการณ์การใช้งานกบัลูกค้าที่ดีที่สุด ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณา

ได้แก่ ช่องทางเลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้

สั่งซ้ือเบรคBremboออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์และป๊ัมล่างหน้า 

BREMBO CALIIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ 

2. ปัจจัยด้านราคา ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ เบรก

Bremboที่มาจ าหน่ายออนไลน์มีหลายระดับราคา ดังน้ันผลิตภัณฑ์เบรกBremboควรจะเลือกมาจ าหน่าย

อย่างหลายหลาย(มีหลายแบบให้เลือก) เจาะกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถได้หลายหลายสไตล์ ตามก าลังการซ้ือ

(งบประมาณของลูกค้า) ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณาได้แก่  ช่อง

ทางเลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ ซ้ือเบรคBremboออนไลน์ เมื่อใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรค
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Bremboออนไลน์ ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมล่างหลัง BREMBO 

CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ 

3.ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมาก

ที่สุดคือ สามารถดูข้อมูลและสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ได้ตลอด24ชม. ดังน้ันควรพัฒนารูปแบบการ

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกค้าได้ทนัท ีมีผู้ดูและตอบค าถามได้ตลอดเวลา หรือใช้โปรแกรมตอบโต้ สั่งจอง

สินค้า รวมถึงการท าสต๊อกออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เองและสามารถท าการสั่งซ้ือได้ทันที 

ตลอด24ชม ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณาได้แก่ ช่องทางเลือกซ้ือเบรค

Bremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรคBremboออนไลน์ 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่ เ ลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่ เ ลือกซ้ือ

ออนไลน์ และป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ 

4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมาก

ที่สดุคือ มีการประชาสมัพันธก์จิกรรมการส่งเสริมการขายเบรกBremboออนไลน์ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง 

ดังน้ัน อาจจะมีการเกบ็ข้อมูลลูกค้า เช่น Facebook Fanpage Line@ Mesenger เพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

โดยตรงถึงลูกค้าประชาสัมพันธ์โปรโมช่ัน ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้าน

พฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณาได้แก่ ช่องทางเลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรค

Bremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรคBremboออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่ เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIIPER ที่

เลือกซ้ือออนไลน์ 
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