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หัวขอวิทยานพินธ ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชื่อผูเขียน ชไมพร สุดดี 
อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารยยุทธนา ธรรมเจริญ 
อาจารยท่ีปรึกษารวม รองศาสตราจารยศิริชัย พงษวิชัย 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
ปการศึกษา 2548 
  

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและสวนประสม
การตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้คือ ประชาชนท่ีซ้ือรถจักรยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร  สุมตัวอยางโดยวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบหลายข้ันตอน จํานวน 400 คน แลวทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชวิธีวิเคราะหสถิติไคสแควร และวิธีวิเคราะหคาสถิติ ANOVA ประมวลผลดวย
โปรแกรม SPSS ผลการศึกษา พบวา 

ปจจัยดานประชากรศาสตร  ไดแก  เพศมีผลตอการซ้ือในดานรูปแบบ ยี่หอท่ีซ้ือ  อายุมี
ผลตอการซ้ือในดานรูปแบบ  ระดับราคา  ยี่หอท่ีซ้ือ  เหตุผลท่ีซ้ือ  ยี่หอท่ีชอบ  วัตถุประสงคท่ีซ้ือ  
ระดับการศึกษามีผลตอการซ้ือในดานรูปแบบ  ระดับราคา  ยี่หอท่ีซ้ือ  เหตุผลท่ีซ้ือ  อาชีพมีผลตอ
การซ้ือในดานรูปแบบ  ระดับราคา  ยี่หอท่ีซ้ือ  เหตุผลท่ีซ้ือ  ยี่หอท่ีชอบ  วัตถุประสงคท่ีซ้ือ  รายได
สวนตัวตอเดือนมีผลตอการซ้ือในดานรูปแบบ  ระดับราคา  ยี่หอท่ีซ้ือ  เหตุผลท่ีซ้ือ  ยี่หอท่ีชอบ  
วัตถุประสงคท่ีซ้ือ  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการซ้ือในดานการเปรียบเทียบกอนซ้ือ  
รูปแบบ  ระดับราคา  เหตุผลท่ีซ้ือ  ยี่หอท่ีชอบ 

สวนประสมการตลาด  ดานผลิตภัณฑมีผลตอการเปรียบเทียบกอนการซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ  
ดานการจัดจําหนายมีผลตอการเปรียบเทียบกอนการซ้ือ  ยี่หอท่ีซ้ือ  เหตุผลท่ีซ้ือ ยี่หอท่ีชอบ         
การสงเสริมการตลาดมีผลตอ  ยี่หอท่ีซ้ือ  เหตุผลท่ีซ้ือ  สวนดานราคาไมสงผลตอปจจัยการซ้ือใด ๆ  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study the demographic factors and marketing mix 

factors in  buying motorcycles of consumers in Bangkok Metropolis. The sample employed in this 
research includes 400 people. Then, the data is gathered by questionnaires. The hypothesis is 
tested by analytical method of chi-square statistics and ANOVA statistical techniques. The results 
are processed by the SPSS program. It is found that 
  The demographic factor such as sex affected buying toward figure and brand. Age 
affected style, price level, brand to buy, reason to buy, and objective to buy.  Education affected 
style, price level, brand and reason to buy. Occupation affected style, price level, brand, reason to 
buy and objective to buy.  Income per month affected style, price level, brand, reason to buy, and 
objective to buy. A person in family affected decision making by comparing before buying, style, 
price level, reason to buy and brand. 
 The marketing mix factors such as product, place, and promotion affecting buying 
behaviors except price. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัและท่ีมาของปญหา 
  ตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี  5  ของโลกท้ังการผลิต  
การตลาดท่ีมีขนาดใหญโต  และมีอุตสาหกรรมตอเนื่องกับการผลิตรถจักรยานยนตเปนจํานวนมาก  
ท้ังยังไดคุณภาพมีมาตรฐาน  ในการผลิตสูง  และเปนท่ียอมรับจากผูนําเขารายอ่ืน ๆ จาก
ตางประเทศ  ไมวาจะเปนประเทศมาเลเซีย  ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  และไตหวัน  และเนื่องจาก
ประเทศดังกลาว มีรสนิยมการใชรถจักรยานยนตใกลเคียงกันและช้ินสวนประกอบรถจักรยานยนต
ใชทดแทนกันได  ท้ังนี้ตนแบบสําหรับการผลิตรถจักรยานยนตภายในโลก  มีผูผลิตนอยราย
ประกอบดวยประเทศสหรัฐอเมริกา  เยอรมันนี  อิตาลี  และญ่ีปุน  ประเทศท่ีกลาวถึงท้ังหลายเปน
ผูนําทางการตลาดอยางแทจริง 
 ดานการผลิตรถจักรยานยนต มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยในชวง 11 เดือน แรก 
(ม.ค.– พ.ย.) ของป 2545 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตเทากับ 1,445,000 คัน เพิ่มข้ึนรอยละ 
54.34 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในชวงปท่ีผานมา ส่ิงสําคัญท่ีทําใหมีการขยายตัวสูงคือ การที่
เศรษฐกิจในประเทศมีการฟนตัวเล็กนอย  ประกอบกับผูประกอบการแตละคายไดออก
รถจักรยานยนตรุนใหมๆอยางตอเนื่อง 
 สําหรับตลาดในประเทศไทย ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตไดขยายตัวตลอดเวลา 
จนกระท่ังป 2545 ยอดจําหนายรถจักรยานยนตไดเพิ่มข้ึนมาถึง 1,332,744 คัน เพิ่มข้ึนรอยละ 47.93 
เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนประชาชนเริ่มม่ันใจในรัฐบาล
สําหรับการแกปญหาเศรษฐกิจ อันเปนผลสะทอนมาจากการกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถ่ินของ
ภาครัฐ ประกอบกับผูประกอบการแตละรายไดออกรถจักรยานยนตรุนใหมอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปน
ตัวกระตุนตลาดรถจักรยานยนตอยางดี สําหรับสัดสวนยอดจําหนายรถจักรยานยนตพบวา สัดสวน
การจําหนายรถจักรยานยนตแบบ 4 จังหวะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ( บทวิจัยอุตสาหกรรมและธุรกิจ, 
มกราคม 2546) 
 ตลาดรถจักรยานยนตมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนมีกําลังซ้ือสูงข้ึน สงผลดีตอความตองการรถจักรยานยนตขยายตัวในทิศ
ทางการเดียวกัน โดยเฉพาะป 2547 ท่ีผานมานั้น ไดรับแรงสนับสนุนจากระบบสินเช่ือเชาซ้ือของ
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สถาบันการเงิน ท่ีรุกเขามาทําตลาดเชาซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและในตางจังหวัด ทําใหยอดขาย
รถจักรยานยนตขยายตัวสูงมากตลาดรถจักรยานยนตคร่ึงป 48 (ม.ค.-มิ.ย.48) ขยายตัวดานยอดขาย
สูงมาก เนื่องจากไดรับแรงกระตุนซ้ือ ของสถาบันการเงินใหวางเงินดาวนต่ํา หรือไมตองวางเงิน
ดาวน กระตุนลูกคาเปาหมายตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตใหมเร็วข้ึน อีกท้ังลูกคาท่ีซ้ือจักรยานยนต
ไปแลว มีอัตราการเปล่ียนรถจักรยานยนตคันใหมเร็วข้ึน จากการแขงขันของผูผลิตท่ีสง
รถจักรยานยนตรุนใหมๆ ออกสูตลาดอยางไรก็ตาม แมยอดขายรถจักรยานยนตใหม จะมีตัวเลข
คอนขางสูง แตรถจักรยานยนตเกา หรือจักรยานยนตมือสอง กลับไมขยายตัวเหมือนกับรถใหม 
ยอดขายกลับลดลงดวย เพราะกลยุทธไมมีดาวน ทําใหคาใชจายการออกรถใหม/เกา ไมตางกัน 
ดังนั้นลูกคาจึงเลือกซ้ือรถใหมมากกวาท่ีจะซ้ือรถมือสอง 

       กรณีท่ีราคาน้ํามันปรับข้ึนมาอยางตอเนื่อง ในแงผลกระทบกับตลาดรถจักรยานยนต
นั้น จะสงผลกระทบในเชิงบวกมากกวา เนื่องจากรถจักรยานยนต ใชเคร่ืองยนตขนาดเล็ก อัตราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงตํ่ากวารถยนตมาก ราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน กลุมผูใชรถยนตจํานวนมาก จะเปล่ียนมา
ใชรถจักรยานยนตแทนรถยนตเพิ่ม จึงเกิดความตองการซื้อจักรยานยนตไวใชงานในครอบครัว 
สงผลดีตอตลาดจักรยานยนต 

       สวนแนวโนมตลาดรถจักรยานยนตป 49 ยอดขายไมนาเพิ่มข้ึน จะทรงตัวพอๆ กับป 
48 หรือหากมีปจจัยสนับสนุนการเติบโตไมนาจะเกิน 5-8% เนื่องจาก การแขงขันท่ีรุนแรง ไดสราง
ยอดขายสะสมมาอยางตอเนื่อง ทําใหตลาดเร่ิมอ่ิมตัว อีกท้ังภาวะเศรษฐกิจปหนา มีปญหาท้ังภาวะ
เงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย และปญหาน้ํามัน กระทบตอฐานรายไดประชาชนสวนใหญ 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1  ยอดจําหนายรถจกัรยานยนตประจําป 2548  (ม.ค.-ก.ย.) 
 
ท่ีมา: บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จาํกัด 
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 สําหรับยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเดือนกันยายนท่ีผานมา รถแบบครอบครัวมี
จํานวน 124,507 คัน คิดเปนรอยละ 72 รถแฟมิล่ีสปอรตมียอดจําหนาย จํานวน 8,444 คัน คิดเปน
รอยละ 5 รถแบบสกูตเตอรมียอดจําหนาย 37,463 คัน คิดเปนรอยละ 22 รถสปอรตมียอดจําหนาย 
จํานวน 1,373 คัน คิดเปนรอยละ 1 นอกจากนี้ยังมีรถออฟโรด อีก 358 คัน 

 

 
 
ภาพท่ี 1.2  ยอดจําหนายรถจกัรยานยนต 9 เดือนแรกของป 2548 (แยกตามประเภท) 
 
ท่ีมา: บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จาํกัด 
 
 จากการดําเนินกิจการในการจัดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัย
จึงตองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาในธุรกิจการจําหนายรถจักรยานยนต เพื่อใหตรงตามความตองการและ
ประโยชนในการใชงานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  คุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคสงผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตใน 
เขตกรุงเทพมหานคร 
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           2.  สวนประสมการตลาดสงผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
 1.  ขอบเขตทางดานประชากรและกลุมตัวอยาง   

             ประชากรท่ีใชศึกษาคือบุคคลท่ีขับข่ีรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ผูท่ีตองการซ้ือรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 1  ป  ไดกําหนดกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 400  ตัวอยาง  และทําการศึกษาเฉพาะประชากรผูขับข่ีรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2.  ขอบเขตดานสถานท่ี 
      สถานท่ีท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น   
      เร่ิมตนตั้งแต  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2549 ถึงเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549 
 3.  ขอบเขตดานเนื้อหา(Content)   

            จะทําการศึกษาประเด็นหลักของการวิจัยคร้ังนีด้งัตอไปนี ้
        ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร  ปจจัยสวนประสมการตลาด  ไดแก  ผลิตภัณฑ  
ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การศึกษาเร่ืองนี้  ผูเขียนเห็นวาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยสามารถสรุปได
ดังนี้คือ 

 1.  เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่ออุตสาหกรรมรถจักรยานยนต  นําไปใชเปนแนวทางในการวิจัยในหัวเร่ืองท่ี
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตอไป 
 3.  เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1.6  นิยามศัพท   
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยในคร้ังนี้ คือ 
1. คุณลักษณะสวนบุคคล หมายถึง  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดสวนตัว

ตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ของผูบริโภคท่ีซ้ือรถจักรยานยนต 
2. สวนประสมการตลาด หมายถึง ผลิตภัณฑ ราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริม

การตลาด  
3. รถจักรยานยนต หมายถึง รถจักรยานยนตท่ีมีสองลอและมีขนาดเคร่ืองยนตเร่ิมตน

ท่ี  50-125 ซีซี ,   ขนาด   126-250  ซีซี ,  และขนาด  250  ซีซีข้ึนไป 
 DPU



 
บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง“ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร”  เปนการศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะสวนบุคคลของผูซ้ือ
รถจักรยานยนต   โดยจําแนกตามการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของผูซ้ือ
รถจักรยานยนต   และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผูซ้ือ
รถจักรยานยนตดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเสนอหลักการและทฤษฎีท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาตามลําดับ
หัวขอตอไปนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีทางการตลาด 
      2.1.1  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเร่ิมตนการศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
behavior Model)  ในสวนท่ีเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ  โดยมีจุดเร่ิมตนจากการ
เกิดส่ิงกระตุน  (Stimulus)    ท่ีทําใหเกิดความตองการซ่ึงส่ิงกระตุนไดผานเขามาในความรูสึกนึกคิด
ของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box)  ซ่ึงผูผลิตผูขายไมสามารถคาดคะเนในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  ซ่ึง
ผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ  และจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s 
Response)  หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ  ดังภาพท่ี  2.1 
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2.1.1.1  ส่ิงกระตุน  (Stimulus)  ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย  (Inside 

Stimulus)  และส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus)  ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการ

ซ้ือสินคา (Buying Motive)  ซ่ึงเปนเหตุจูงใจซ้ือดานเหตุผลและใหเหตุจูงใจใหซ้ือดานจิตวิทยา  

(อารมณ)  ก็ได  ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย  2  สวน  คือ 

 1)  ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)  เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน  เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับการสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix)  ประกอบดวย 

 (1)  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ  เชน  ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อกระตุน

ความตองกร 

 (2)  ส่ิงกระตุนดานราคา  เชน  การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

 (3)  ส่ิงกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย  เชน  จัดจําหนายผลิตภัณฑให

ท่ัวถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคเปนการกระตุนความตองการซ้ือ 

 (4) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด  เชน  การโฆษณาสม่ําเสมอ  ความ

พยายามของพนักงานขาย 

 2)  ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus)  เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยู

ภายนอกองคการซ่ึงบริษัทควบคุมไมได  ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก 

      (1)  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ  (Economic)  เชน  ภาวะเศรษฐกิจ  รายไดของ

ผูบริโภคซ่ึงส่ิงเหลานี้มีผลตอความตองการของบุคคล 

    (2)  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี  (Technological)  เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติซ่ึงสามารถกระตุนความตองการใหผูบริโภคใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

 (3)  ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง  (Law and Political)  เชน  กฎหมาย

เพิ่มลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลทําใหผูซ้ือเพ่ิมหรือลดความตองการได 

 (4)  ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural)  เชนขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น 

 2.1.1.2   กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  (Buyer’s Black Box)  ความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box)  ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได  จึงตอง

พยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู

ซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
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1)   ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics)  ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยตาง ๆ คือ  ปจจัยดานวัฒนธรรม   ปจจัยทางสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยดานจิตวิทยา 
             2)   กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer Decision Process)  ประกอบดวย  
5  ข้ันตอน  คือ  การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซ้ือ  และ
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

2.1.1.3    การตอบสนองของผูซ้ือ ( Buyer’s  Response)  หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
หรือผูซ้ือ  (Buyer’s Purchase Decisions)  ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1)  การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)  ตัวอยางการเลือกซ้ือพาหนะสําหรับ
เดินทางมีทางเลือกคือ  รถยนต  รถจักรยานยนต  เปนตน   สมมุติวาเลือกรถจักรยานยนต 
 2) การเลือกตราสินคา  (Brand Choice)  ตัวอยาง  ผูบริโภคเลือกตรายี่หอ
รถจักรยานยนต  เชน  เลือกยี่หอฮอนดา  ฯลฯ  

3)  การเลือกผูขาย  (Dealer Choice)  ตัวอยาง  ผูบริโภคเลือกตัวแทนจําหนาย
รถจักรยานยนตใกลบาน 
 4)  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase  Timing)  ตัวอยาง  ผูบริโภคจะเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตในชวงเวลาตาง ๆ เชน  เม่ือมีเงินดาวนพรอม  เปนตน 
 5)  การเลือกปริมาณการซ้ือ  (Purchase  Amount)  ตัวอยาง  ผูบริโภคจะเลือกวาจะ
ซ้ือรถจักรยานยนตกี่คัน 
 

2.2  ปจจัยสําคญัท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค   
 พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและ
ใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังกระบวนการตาง ๆ  ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ เหลานั้น  (อดุลย  จาตุรงคกุล,  2543  :   5) 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคซ่ึงจะทําใหทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคและนักการตลาดกส็ามารถจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมได 
 เม่ือผูซ้ือไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ ผานเขามาในความรูสึกนึก
คิดของผูซ้ือซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได  ส่ิงท่ีผูขายและนักการตลาด
ตองคนหาคือวาลักษณะของผูซ้ือและความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากส่ิงใดบาง โดย
ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง  ๆ  คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัย
สวนบุคคล  และปจจัยทางจิตวิทยา   
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2.3  ทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 เปนการคนหาถึงลักษณะความตองการและการวิจัยพฤติกรรมการซ้ือและการใชของ
ผูบริโภคเพื่อผลทางการตลาดตอการสนองผูบริโภค  ใหเกิดความพึงพอใจและไดเปนเปาหมายของ
การตลาด  และเพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค  
สามารถนําคําตอบท่ีไดจะชวยใหสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing  Strategies)  ท่ีสามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  โดยทําใหทราบวาตลาดเปาหมายมีพฤติกรรม
ในการเลือกซ้ือเปนอยางไร  ความใชกลยุทธใดเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน  
และทราบถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงของผูบริโภคในการนําตัวผลิตภัณฑไปใชใหเกิดประโยชนและ
ทราบถึงกระบวนในการตัดสินใจเลือกซ้ือวา  บุคคลใดมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  และ
สุดทายคือทําใหทราบวาผูบริโภคมีข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ืออยางไร  มีองคประกอบอะไรในการ
ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  กอใหเกิดกลยุทธดานการตลาดตามมา  ประกอบดวยการสงเสริมการขาย  
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งเอาไวใหมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2.1 คําถาม 6 Ws และ 1H และคําตอบ 7Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม(6Wsและ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ(7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 
1. ใครอยูในตลาด 
เปาหมาย (Who is in 
the target) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants)ทางดาน (1) 
ประชากรศาสตร(2) ภูมิศาสตร(3)จิตวิทยาหรือ จิต
วิเคราะห (4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ 
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและ
การตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(Who does the 
consumer buy) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการ (Objects)สิ่งที่ผูบริโภค
ตองการจากผลิตภัณฑก็คือคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) 
และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขนั (Competitive 
differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product strategy) ประกอบดวย (1) 
ผลิตภัณฑหลัก (2) รูปลักษณ ผลิตภัณฑ ประกอบดวย การบรรจุ
ภัณฑตราสนคา รูปแบบ บริการ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม (3) 
ผลิตภัณฑควบ (4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (5) ศักยภาพผลิตภัณฑ
ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 
ประกอบดวยความแตกตางดานผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน และ
ภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึง
ซื้อ  
(Why does the 
consumer buy) 

วัตถุประสงคในการซื้อ(Objectives)ผูบริโภคซ้ือ
สินคาเพื่อสนองความตองการของดานรางกายและ
ดานจิตวิทยาซึ่งตองการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อคือ (1)ปจจัยภายใน หรือปจจัยทาง
จิตวิทยา (2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (3) ปจจัย
เฉพาะบคุคล 

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธ (1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product Strategies) ประกอบดวยกลยทุธการโฆษณา การขายโด
ใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การใหขาว และการ
ประชาสัมพันธ (3) กลยุทธดานราคา (4)ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

4. ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ  
(Who participates in 
the buying) 

บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations)และมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย (1) ผูริเร่ิม 
(2) ผูมีอิทธิพล(3) ผูตัดสินใจซ้ือ (4)ผูซื้อ (5) ผูใช 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการโฆษณา และการสงเสริม
การตลาด (Advertising and promotion strategies) โดยกลุม
อิทธิพล 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด 
(When does the 
consumer buy) 

โอกาสในการซื้อ(Occasions) เชน ชวงเดือนใด
ของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวนัใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวัน
สําคัญตาง ๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) เชน ทําการสงเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอง
กับโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการ
ซื้อเชนหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต บางลําพู 
สยามสแควร รานขายของชํา ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Distribution channel 
strategies) บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดยพิจารณาวา 
จะผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ือ 
อยางไร (How does 
the consumer buy) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ(Operation) 
ประกอบดวย (1) การรับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล 
(3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ 
(5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบดวยการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย 
การใหขาว ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง ฯลฯ 

 

หมายเหตุ: จาก ขอมูลจากอดีต. (หนา 126). โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541. กรุงเทพฯ : ธีระฟลม. 
ลิขสิทธ์ิป พ.ศ. 2541 โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน. พิมพซํ้าโดยไดรับอนุญาต.  
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                สรุป  กระบวนการซ้ือควรกําหนดแผนการตลาดกอนเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภค
กอน  วามีปจจัยใดบางท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึง  ปจจัยภายนอก  และปจจัย
ภายใน  สวนประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย   การสงเสริม
ตลาด  รวมท้ังปจจัยท่ีธุรกิจไมสามารถควบคุมได  เปนปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภคท่ีสําคัญไดแก  ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัย
ทางดานจิตวิทยา  ซ่ึงนักการตลาดตองทําความเขาใจในกระบวนการเหลานี้  เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินธุรกิจรวมทั้งการกําหนดกลยุทธในการแขงขันและจํานําไปสูกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในท่ีสุด 
 
2.4  อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต 
        2.4.1  การแขงขันดานเทคโนโลยีการผลิตในปจจุบัน 
 เทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิตจักรยานยนตเปนเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไมเร็ว  
โดยเฉพาะตลาดในประเทศกําลังพัฒนา  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใชจักรยานยนตเพื่อการเดินทาง
เปนหลัก  เนื่องจากระบบการขนสงขนาดใหญ  (mass production)  ยังไมกาวหนาเชนในประเทศ
พัฒนาแลว  สวนใหญมักตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนตเพื่อสนองความพึงพอใจหรือพักผอน
หยอนใจมากกวาเพ่ือการเดินทาง  ขณะท่ีตลาดรถจักรยานยนตในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียสวนใหญจะไมตองการระดับเทคโนโลยีช้ันสูงหรือราคาแพงเกินไป  ศักยภาพดานการ
ผลิตของกลุมท่ีเปนผูผลิต  คนไทยสวนใหญ  จึงเร่ิมเติบโตมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีโดยอาศัย
เพียงสัญญาการชวยเหลือดานเทคโนโลยีกับบริษัทตางชาติ  และในชวงหลังจากวิกฤติกําลังซ้ือซ่ึง
ผลักดันใหผูผลิตจักรยานยนตในไทยหลายคายมีการปรับโครงสรางการถือหุน  โดยมีบริษัทแมจาก
ญ่ีปุนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ท้ังดานการวางกลยุทธการผลิต  การปรับประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี  
รวมถึงการวางแผนดานการตลาด  เชน  กลุมสยามยามาฮา  คาวาซากิ  เปนตน  ยิ่งสงผลใหศักยภาพ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหทันกับคูแขงตองเร่ืองปรับตัวเร็วข้ึน  จนในปจจุบันผูผลิตแตละรายใน
ไทยลวนมีศักยภาพในเชิงเทคโนโลยีท่ีอยูในระดับสามารถแขงขันไดในตลาดสงออก  จะแตกตาง
กันท่ีความไดเปรียบเสียเปรียบจากสวนแบงตลาดท่ีเช่ือมโยงไปสูขนาดของการผลิต  ซ่ึงจะสงผลให
ศักยภาพดานการลดตนทุนของแตละคายมากนอยตางกันไป  พิจารณาจากศักยภาพของผูนําตลาด
คายฮอนดา  ท่ีครองสวนแบงตลาดในประเทศสูงสุดก็จะไดเปรียบในการปรับปรุงเทคโนโลยี  เพ่ือ
พัฒนาสายการผลิตจักรยานยนตรุนใหม ๆ  โดยเฉพาะระบบเคร่ืองยนต  4  จังหวะใหทันและ
สอดคลองกับทิศทางการเปล่ียนแปลงในอุปสงคของตลาดไดเร็ววาคายอ่ืน  โครงสรางการลงทุนและ
การผลิต 
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                โครงสรางฐานการลงทุนและการผลิตของอุตสาหกรรมจักรยานยนตของไทยในปจจุบัน  
ยังคงเปนกลุมผูผลิตคายใหญจากญ่ีปุน  ท่ีสวนรวมทุนของบริษัทแมมีอิทธิพลในการกําหนดบทบาท
และทิศทางท้ังดานกลยุทธในการออกแบบรูปทรงสินคาและกลยุทธในการแขงขันแยงชิงสวนแบง
ตลาดในรูปแบบตาง ๆ มากข้ึน  ภายหลังจากท่ีผูผลิตจักรยานยนตหลายคาย  ไดประสบปญหาสภาพ
คลองดานเงินทุนจากวิกฤติกําลังซ้ือท่ีแพรสะพัดรอบ ๆ ภูมิภาคเอเซีย  ซ่ึงเปนตลาดหลักของ
จักรยานยนตจากไทย  โดยเฉพาะผูผลิตท่ีอยูในอันดับรอง  ซ่ึงยังครองสวนแบงตลาดอันดับ  2-4  มี
การเปล่ียนแปลงในโครงสรางของผูถือหุนอยางเห็นไดชัด  โดยมีบริษัทแมญ่ีปุนเขามาถือหุนเพิ่มข้ึน  
ขณะท่ีคายผูนําตลาดคือ  ฮอนดา  ซ่ึงไดเปรียบจากฐานลูกคาขนาดใหญสุดและความพรอมดานการ
ปรับสายการผลิตไปสูระบบเคร่ืองยนต  4  จังหวะ  สอดคลองกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของอุป
สงคใน  สหัสวรรษใหม  ท้ังในตลาดในประเทศและตลาดสงออก  ยังไมไดรับแรงกดดันท่ีตอง
นําไปสูการปรับเปลี่ยนดานโครงสรางการถือหุน  และการลงทุนอยางชัดเจนเทากับคายผูผลิตราย
เล็ก  แตในรอบป  2544  ผูผลิตทุกคายมีแผนดานการผลิตท่ีจะเพ่ิมสัดสวนการใชกําลังการผลิตให
สูงข้ึน  รวมท้ังผูผลิตรายลาสุดคือ  บริษัท  อินเตอรเนช่ันแนล  เวฮิเคิล  จํากัด  ภายใตยี่หอ  คาจิวา  
ของผูถือหุนเดิมคือกลุมเคพีเอ็น  (กลุมเกษม – พรทิพย  ณรงคเดช)  ซ่ึงเปนเจาของเด่ียวกันกับกลุม
สยามยามาฮาก็ไดเร่ิมกลับมาเปดสายการผลิตเพิ่มอีกคร้ังหนึ่งจากท่ีไดหยุดสายการผลิตไป  2  ปหลัง 
จากไดมีการปรับเปล่ียนโครงสรางผูถือหุนภายในของคาจิวา  โดยกลุมเคพีเอ็น  หันมาจับมือรวม
ฟนฟูธุรกิจกับกลุมมโนมัยพิบูลย  เจาเดิมของคายคาวาซากิ  ซ่ึงในปจจุบันไดถูกบริษัทแมคือคาวาซา
กิ  ญ่ีปุนเขามาถือหุนใหญเชนกัน  จึงเห็นไดวา  เครือขายผูผลิตจักรยานยนตท่ีอยูในอันดับรองดาน
สวนแบงตลาดและยังประสบปญหาดานเงินทุน  จะมีทิศทางดานสายสัมพันธ  ท่ีหันมาเช่ือมโยง
เกี่ยวพันใกลชิดกันมากข้ึน  โดยมีบริษัทแมจากญ่ีปุนเขามาเปนแกนหลัก  โดยเฉพาะแนวโนมใน
ปจจุบันท่ีคายผูผลิตรถจักรยานยนตเลียนแบบจากจีนเขามาตีตลาดในประเทศ  จนสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมจักรยานยนตของไทยในวงกวาง  ในป 2544  ขนาดกําลังการผลิตสูงสุดของ
อุตสาหกรรมจักรยานยนตในไทยมีประมาณ  2,160,000  คัน  และผูผลิต  5  รายไดใชกําลังการผลิต
ไปแลว  โดยเฉล่ียรอยละ  58.9  ในชวง  9  เดือนแรกป  2544   ซ่ึงขยายตัวรอยละ  12.3  ในชวง  9  
เดือนแรกป  2544  ซ่ึงคิดเปนเพียงสัดสวนรอยละ  70.7  ของชวงเดียวกันในปท่ีมีการผลิต
จักรยานยนตสูงสุดถึง  1.8  ลานคันในป  2538  และการขยายตัวของปริมาณการผลิตในชวง  9  
เดือนแรกป  2544  ยังลดลงหากเทียบกับการขยายตัวถึงรอยละ   48.7  ชวงเดียวกันป  2543  สวน
หนึ่งเปนผลของกําลังซ้ือท่ียังลังเลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ  และแนวโนมระดับราคาน้ํามันท่ียังมี
ทิศทางเพิ่มข้ึน  รวมท้ังการผลิตในชวงในป  2543  ท่ีผานมา  เปนการตอบรับกําลังซ้ือท่ีอยูในชวง
ของการเร่ิมพลิกฟนเทียบกับฐานการผลิตท่ียังตํ่าจากภาวะในชวงวิกฤติป  2540-2541  โดย
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โครงสรางการผลิตในภาพรวมของผูผลิตในประเทศจะยังคงเนนการผลิตเพ่ือขายในประเทศเปน
สวนใหญ  และทิศทางการชะลดตัวของกําลังซ้ือในตลาดตางประเทศโดยเฉพาะผลสืบเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  ท่ีอยูในทิศขาลง  ไดสงผลใหสัดสวนการผลิตเพ่ือสงออกจักรยานยนต
ของผูผลิตในไทยลดลงเล็กนอยเหลือสัดสวนรอยละ  23.7  ในชวง       9  เดือนแรกป  2544  จาก
สัดสวนรอยละ  24.4  ในชวงเดียวกันของปกอน  แมมีการผลิตเพื่อสงออกในภาพรวมจะยังขยายตัว
รอยละ  9.3  ในชวง  9  เดือนแรกป  2544   
(จากคอลัมน รูรอบทิศ  โดยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ใน  หนงัสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ) 

 ตัวเลขการเติบโตของรถจักรยานยนตในประเทศไทย ท่ีจะส้ินสุดในเดือนธันวาคมของ 
ป พ.ศ. 2546 ถือวาช็อกวงการพอสมควร กับ ตัวเลขท่ี 1,755,297 คันทําไมถึง ช็อกวงการ  หาก
ยอนกลับไปดูตัวเลขในอดีต จะเห็นไดวาการเติบโตของรถจักรยานยนตนั้น สูงสุดอยูท่ีป 2538 คือ 
1,464,942 คัน เม่ือตัวเลขทะยานถึง 1,755,297 คัน หางจากยอดขายรวมของป พ.ศ. 2545 ท่ีมีเพียง 
1,332,744 คัน เติบโตประมาณ 32% นั้น ยอมช็อกวงการพอสมควรสาเหตุหลัก นาจะมาจากการ
ตัดสินใจเปดตัวรถจักรยานยนตราคาถูก ฮอนดา เวฟ 100 ของบริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ดวยสนน 
ราคา 29,500 บาท สรางความอึดอัดใหกับคูแขงเปนอยางยิ่ง ดวยไมคิดวา ฮอนดา จะเลนเกมนี้ออกมา 
ฮอนดา ถือเปนการปลุกกระแสใหตลาดรถจักรยานยนตรอนพร่ึบพร่ับทันตาเห็น ยิ่งเม่ือ ซูซูกิ ใช
สไตลไปไหนไปดวย เปดตัวรถราคาถูกดวยเหมือนกัน ดวยการเปดตัว ซูซูกิ สแมช ในราคา 3 หม่ืน
นิดๆ ผสมเปนขนมจีนน้ํายา ดวยรถจักรยานยนต ไทเกอร ท่ีประกาศตัวเปนรถของคนไทย โดดรวม
วงดวย และตลาดรถราคาถูกรอนหนักข้ึน เม่ือกล่ินอายของรถจักรยานยนตจากประเทศจีน ท่ีปกหลัก
กันอยูแถวหาดใหญ ปกษใตบานเรา แอบยองมาตีทายครัวบอย ถึงจะไมมากมายแตก็ทําใหรถไทยอด
เหลียวมองไมไดเหมือนกัน 

 มีคําถามท่ีนาสนใจวาหากตัวเลขยอดขายของรถจักรยานยนตป พ.ศ. 2546 อยูท่ี 
1,755,297 คัน แลวป พ.ศ. 2547 ละ จะอยูท่ีเทาไหร? เซียนมอเตอรไซค รายหนึ่งฟนธงวา ตัวเลข
ยอดขายของป พ.ศ.  2547 นั้น จะไมสูงเทาไหรนัก ตัวเลขยอดขายของป 46 นั้น ปจจัยสําคัญเกิดจาก
ยอดขายของรถจักรยานยนตราคาถูกท่ี ฮอนดา เปดเกมแลวควายอดแบบถลมทลาย ตามดวย ซูซูกิ 
กับ ไทเกอร ท่ีตามผูนําแลวไดดี ตามทายดวย ไทเกอร ท่ีใชความเกาสมัยยังทํา คาวาซากิ เกาะกลุมมา
ดวย ตัวเลขยอดขาย วิ่งสูงล่ิวถึง 1,755,257 คัน ดวยเหตุนี้การคาดการณยอดขายของป พ.ศ. 2547 จึง
นาจะกลับมาเปนไปโดยตามธรรมชาติ การเติบโตของตลาด คือ 10% ใครท่ีคาดการณวาจะถึง 
2,000,000 คันอาจผิดหวังก็ไดอีกประการหนึ่ง หลังการเติบโตของรถราคาถูกนั้นแรกๆ มีการ
คาดหวังจะไดลูกคากลุมใหม คือกลุมวัยรุน หรือกลุมผูที่มีรายไดนอย หรือท่ีเรียกวา ตลาดลาง แต
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ปรากฏวา กลับคาดการณผิดถนัด เพราะกลุมผูซ้ือแทนท่ีจะเปนกลุมใหม กลับเปนกลุมเดิม กลุมท่ีมี
รถอยูแลว และซ้ือเพิ่มอีก 1 คัน เนื่องจากราคาถูก เลยซ้ือไวใชสวนตัว ดังนั้นตัวเลขยอดขายของป 
พ.ศ. 2547 จึงนาจะอยูท่ี 1,800,000-1,850,000 คันตัวเลขท่ีวานี้ลองไปเจาะลึกความเคล่ือนไหวของ
แตละคายกันดูวามีความเคล่ือนไหวอยางไรบาง   คายรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีอยู   5 คาย  
ดังนี้ 
 2.4.1.1  ฮอนดา 

                     เร่ิมตนกันท่ี แชมปตลอดกาล ฮอนดา คายยักษใหญ ปากน้ํา เจาของปกอินทรี
ผงาดฟา เทาท่ีจับกระแสจับทิศทางคายนี้ไมนาจะมีอะไรเปล่ียนแปลงมากนัก เพราะแคนี้คูตอสูก็หาว
เรอ วิ่งไลกันไมทันอยูแลว หัวใจสําคัญของปกอินทรีอยูท่ี เดอะ สิงห ธีระพัฒน จิวะพงศ ท่ีนํา 
ฮอนดา ผงาด เหนือใครยาวนานกวา 10 ป วากันวา เดอะสิงห คนนี้ คือสัญลักษณของ ฮอนดา ตัวจริง
เสียงจริง การมองตลาดแบบรูเขารูเรา วิเคราะห เสนทางไดอยางแมนยํา ทําให ฮอนดา ยืนหยัดมา
จนถึงทุกวันนี้นโยบายการตลาดของ เดอะสิงห คือการเดินหนาจับมือ ดีลเลอร ท่ัวประเทศ เพื่อจัดทํา
กิจกรรมอยางตอเนื่อง จึงไมแปลกอะไรท่ี ฮอนดา จะมีกิจกรรมท้ังป ความพรอมของ ฮอนดา ใน
เร่ืองของการประกอบ สมัยหนึ่งวากันวาคูตอสูจะออกรถแตละรุน ปดขาวจนวินาทีสุดทาย เพราะ
กลัว ฮอนดา จะรูแลวออกรถมาประกบ ดวยการทําการบานลวงหนามาตลอด เปาหมายของ ฮอนดา 
คือการเดินหนาประกอบรถจักรยานยนต 4 จังหวะ โดยเลิกประกอบรถ 2 จังหวะ ท่ีนับวาจะไมมีผู
นิยมใชกันแลว ท่ีสําคัญรถ 4 จังหวะนั้น ประหยัดน้ํามันกวารถ 2 จังหวะ จึงเหมาะกับยุคของนํ้ามัน
แพงเปนอยางยิ่ง วันนี้ รถครอบครัวซ่ึงเปนรถ 4 จังหวะ จึงมีสวนแบงการตลาดถึง 80 เปอรเซ็นตอีก
เร่ืองท่ี ฮอนดา ใหความสําคัญ คือเร่ืองของอะไหล การเปดตัวของ HAMP ทําใหกลุมลูกคาของ 
ฮอนดา แฮปป เพราะซ้ืองายหาคลอง เม่ือรวมกับการบริการหลังการขายท่ีถึงลูกถึงคนของ ฮอนดา 
ยังสรางความเช่ือม่ันใหกับผูใชมากข้ึนไปอีก นี่ขนาดยังไมไดเอยถึงรถมือสอง ท่ี ฮอนดา มุงม่ันเปน
ยิ่งนัก เพราะมีเปาหมายมิไดแคการบริการใหกับลูกคาฮอนดา ไดรับความยุติธรรมในประเทศไทย
เทานั้น หากยังหมายถึงการตองการเปนผูนํารองของรถมือสองของฮอนดาท่ัวโลกอีกดวยประการ
สุดทาย ท่ีมิอาจมองขามการเปนผูชนะตลอดกาลของ ฮอนดา ก็คือ การสามารถกุมหัวใจส่ือสายแมก
กาซีนไวไดท้ังหมด ดวยนโยบายคบ ฮอนดา สบายไปท้ังป ท้ังหลายท้ังปวง คือ ปจจัยประกอบกัน 
ทําให ฮอนดา ยังคงยิ่งใหญตอไป ชนิดยังไมเห็นจะมีใครกาวข้ึนมาเทียบช้ันได ฟนธงลวงหนาไดเลย
วาป พ.ศ.  2547 ฮอนดา จะยังคงเปนแชมปรถจักรยานยนตของประเทศไทยไดอีก ปญหาอยูท่ีวาจะ
ทํายอดขายใหทะลุถึง 80 เปอรเซ็นต หรือเปลา 
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             2.4.1.2. ยามาฮา 
          จากคายปากนํ้าขยับไปที่เพื่อนบานบนเสนทางเดียวกันอยาง ยามาฮา ท่ีวันนี้ 

ปรับทัพลงตัวเรียบรอย หลังเจอคล่ืนเศรษฐกิจจนแกวงตัวอยูนานสมควร ยามาฮา ประกาศชัดเจนไม
สนกับการขายรถราคาถูก เพราะเช่ือม่ันในศักยภาพของเทคโนโลยี ยามาฮา วาไมเปนรองใคร ดวย
เหตุนี้ ยามาฮา นูโว จึงฉีกแนวไปในสไตลของรถสกูตเตอร เปนการสรางกระแสใหม ท่ีวันนี้ยังวัดผล
ไมไดกับความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน การเปดแนวทางใหมของ ยามาฮา ในสไตลรถสกูตเตอร จึงยังคงตอง
รอการพิสูจนวา... ยามาฮา คิดถูกหรือคิดผิดมีคนบอกวาการจะสรางกระแส ใหมๆ สักคร้ังในแวดวง 
2 ลอนั้น ตองใชเวลา และการทุมทุนคอนขางเยอะ แตถามองอยางคน ยามาฮา คําตอบแนนอนตอง
คิดถูกและแฮปป นโยบายของ ยามาฮา หลังหมดยุคคุณหญิงพรทิพย ณรงคเดช มีส่ิงหนึ่งซ่ึงคลายๆ 
กันทุกยี่หอคือการจัดกิจกรรม วากันวา งบจัดกิจกรรมของ ยามาฮา กอนไมเล็กเหมือนกัน จะเห็นได
จากการทุมงบกับกิจกรรมทองถ่ินอยางไมอ้ัน แถมยังเปดชมรม สมาชิก นูโว วีไอพี การด เพื่อรวม
พลคนรักนูโว ถือเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการขายท้ังส้ิน ยิ่งการนําเอากลยุทธการตลาดใหม Value-
Added Market มาใชในการตลาด ก็มีจุดประสงคตองการสรางคุณคาเพิ่มใหกับลูกคา เพราะม่ันใจกับ
นโยบาย คุณภาพคุมราคา 
 วันนี้ยามาฮา มองภาพรวมแลว พรอมท่ีจะเดินหาความสําเร็จ เพราะบริษัทเพิ่งจะ
ทุมงบมหาศาลสรางภาพลักษณดึง F4 มาเปดตัว Switch ในเมืองไทย (Switch คือการสราง
ภาพลักษณใหม เพื่อใหทุกคนไดเขาใจถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจแนวทางใหม ท่ีสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหกับลูกคาตอการเปดตัวผลิตภัณฑ โดยเนนลูกคาเปนหลักสําคัญ)การเปด Switch โดยใช 4 
หนุม F4 เปนพรีเซ็นเตอรนั้น ไดรับการตอบรับอยางฮือฮา ยี่หอ 4 หนุมดังอยาง F4 นั้น ขายไดอยู
แลว ยามาฮา ถือวา ไดพรีเซ็นเตอรท่ีตรงใจกลุมวัยรุนท่ีสุด เพราะกลุมลูกคารถจักรยานยนต สวน
ใหญนั้น ก็คือกลุมวัยรุนนั่นเอง งานนี้ ยามาฮาไทยแลนด รับผลประโยชนเต็มๆ เพราะบริษัทแม จาย
เองท้ังหมด ท่ีสําคัญ ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน ท่ีผานมา ยามาฮาไดเปดตัวผลิตภัณฑใหม ภายใตโลโก 
มีโอ แถมจัดกิจกรรม ลานหนาฮารดร็อค คาเฟ สยามสแควร และมินิคอนเสิรตจากศิลปนแคลชอีก
ดวย เปนอีกกาวยางท่ี ยามาฮา เปดเกมท้ิงทายปลายป พ.ศ. 2546มีคําถามถามวา Switch ฮือฮาม้ัย? 
คําตอบฮือฮาแนนอน แตฮือฮาแลวรถขายไดม้ัย อันนี้นาคิด แตท่ีแนๆ Switch สรางความ
กระชุมกระชวยใหกับดีลเลอรยามาฮา เหมือนตนไมไดฝน ยังไงยังง้ัน เชียวละ โดย เฉพาะยอดขาย มี
โอ นั้น ทะลุเกินเปาหมาย จนมิอาจละสายตาสําหรับตัวรถของป พ.ศ. 2547 บีบคอถามฝายบริหาร
ยังไงก็คงไมยอมตอบ เพราะเร่ืองเปดตัวนี่คือความลับสุดยอดเชียวละ แตหากจะมองความพรอมแลว 
เช่ือขนมกินไดเลยวา ยามาฮา พรอมท่ีสุด และมีเปาหมายจะทําใหได 20% ในป  พ.ศ.   2548 ทําให 
ยามาฮา คึกคักสุดสุด ในเวลานี้ 
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             2.4.1.3  ซูซูกิ 
 จากถนนบางนา-ตราด ขามฟากไปท่ีรังสิต คายซูซูกิเจาของเบอร 2 ของตลาด

รถจักรยานยนต ป พ.ศ. 2546  ซูซูกิ นาจะเปนบริษัทท่ีมีโชคอยูพอสมควร นโยบายการไมฝนตลาด 
เดินตามหลังผูนํา ทําให ซูซูกิ ยังคงรั้งอันดับ 2 ไวอยางเหนียวแนน การเปดตัว ซูซูกิ สแมช ดี 
รถจักรยาน ยนต 4 จังหวะ 110 ซี.ซี. คลัตชมือ ดวยสนน ราคาเพียง 27,500 บาทเทานั้น อยาวาแต ยา
มาฮา เลย แมกระท่ัง ฮอนดา ยังตองเหลียวมามองจนคอเอียง แถมใจถึง ตั้งเปาไวจะขาย 2,500 คันตอ
เดือนซะดวย ซูซูกิ คอนขางม่ันใจกับสมรรถนะของเทคโนโลยีของตัวเองวาสูไดทุกรุน แตเพื่อความ
ปลอดภัย เลยใชวิธีเกาะผูนํา  ซูซูกิ ปลอดภัย หากจะมองถึงปญหาของ ซูซูกิ นาจะมาจากการเปน
บริษัทท่ีนโยบายการจัดจําหนายแตกตางจากคายอ่ืนๆ ท่ีแยกการจัดจําหนายออกจากบริษัท โดยให 
เอส.พี.ซูซูกิ กับบานซูซูกิ เปนหัวหมูทะลวงฟนในการขาย ผิดกับคายอ่ืนๆ ท่ีดูแลดีลเลอรท้ังหมด
ดวยตัวเอง ทําใหแตละดีลเลอรเกิดการแขงขันซ่ึงกันและกันมากกวา นโยบายหลักๆ ของ ซูซูกิ นั้น 
คงไมหนีกับอีก 2 คายท่ีกลาวมา คือการมุงจัดกิจกรรมกับดีลเลอรท่ัวประเทศ กิจกรรม จึงเปนหัวใจ
หลักของการทําตลาด สําหรับรถจักรยานยนตไปแลว 
 2.4.1.4  คาวาซากิ 

 คายเขียว-แดง คาวาซากิ หลายคนคงอยากถาม คาวาซากิ ยังอยูดีหรือ? อันท่ีจริง 
คาวาซากิ ยอมรับสภาพกับตลาดเมืองไทยอยูแลว เพราะวันนี้สภาพการณของบริษัทกับยอดขายท่ีมี
อยู คาวาซากิ ไมเดือดรอนอะไรมากนัก การเปดตัว คาวาซากิ คาเซ 125 เปนอีกทางเลือกท่ีลูกคากลุม
ท่ียังเปนแฟนพันธุแทของ คาวาซากิ และเช่ือม่ันในคุณภาพและความทนทาน เหมือนกับท่ีตั้ง
สโลแกนไววาสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ในราคาท่ีสมเหตุสมผล คาวาซากิ จึงประคองตัวอยูไดดวยเหตุผล
นี้ สวนทิศทางในป พ.ศ. 2547 เช่ือแนเลยวาคงจะไมมีการปรับหมากอะไรมากนัก คงจะใชวิธีรักษา
สวนสัดท่ีมีอยูใหคงไวตอไป อยางนอยแฟนพันธุแท ของ คาวาซากิยังเหนียวแนนเหมือนเดิม ใน
สวนอ่ืนๆ ของ คาวาซากิ ก็คงเปนเร่ืองของกิจกรรม ซ่ึงมีอยูเหมือนกัน แตคงไมมากมายเทาใดนัก 
ดวยความจํากัดของกระเปาตังคนั่นเอง 
 2.4.1.5  ไทเกอร 

  คายสุดทายเจาของสโลแกน รถคนไทย ฝมือคนไทย ไทเกอร ทําเอาตลาดลาง
ตัดสินใจไมถูกเหมือนกัน เพราะเปนตัวเลือกของรถราคาถูก ท่ีเปดตัวมาในชวงแรก ฮือฮาพอสมควร 
ไทเกอร สมารท และไทเกอร โจกเกอร ไดรับการตอบรับจนทําใหพรวดพราดมาอยูอันดับ 4 ชนิดงง
กันท้ังประเทศ การตอกย้ําความเปนรถไทย โดยคนไทย ไดผลพอสมควร ยังอาศัยความเปนมือเกามือ
เกาแกยุค คาวาซากิ เฟองฟูของ เส่ียปติ มโนมัยพิบูลย กับสุชาติ เลขวรรณวิเศษ ทําให ไทเกอร 
เหมือนเขยงกาวกระโดด การเปนผูกวางขวางในแวดวงส่ือมวลชน การถอยทีถอยอาศัยสมัย คาวาซา
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กิ ทําให 2 คน นายกับลูกนองไดใชประโยชนสูงสุดวันนี้เอง ท่ีสําคัญ สุชาติ ถือเปนคนบุกเบิก
กิจกรรมในแวดวง 2 ลอคนหนึ่งเหมือนกันไทเกอร จึงมีอะไรเด็ดๆ มานําเสนออยูตลอดเวลา ชวง
ปลายปอาจดูเหมือนแผวไปนิด แตหาเปนเชนนั้นไม การค่ันเวลารถใหม ดวยการจัดกิจกรรมเปดตัว
รถจักรยานยนตรุนจิ๋วอยาง ไทเกอร นาโนไบค นั้นไดผลเกินคาด เพราะแฟนๆ รุนจิ๋ว แหไปสมัคร
แขงขันกันเกินเปาหมาย เลนเอาแฮปปไปท้ังบริษัท วันนี้สวนแบงตลาด 4% ทําให ไทเกอร ไดใจ มี
แรงที่จะบุกตอในปหนาอยางม่ันใจกวาปท่ีผานมาสําหรับรถจักรยานยนตในป พ.ศ. 2547 ไทเกอร 
เปดตัวรถรุนใหม ไทเกอร โอโซน ท่ีกลาหาญชาญชัย ใชกลยุทธใหมๆ เปนเกมการตลาด ทําให
สามารถสรางสีสันไดดีทีเดียว 
 นี่คือสภาพการณตลาดรถจักรยาน ยนตของป พ.ศ. 2547 ท่ียังไงซะ...เบอรหนึ่ง 
คือ ฮอนดา เบอรสุดทายคือ คาวาซากิ สวนไทเกอร คงจะจองเบอร 4 สุดยอดของการติดตาม นาจะ
อยูท่ีเบอร 2 กับเบอร 3 ท่ีจะเชือดเฉือนกันระหวาง ซูซูกิ กับ ยามาฮา วันนี้... ซูซูกิ ยังเปนตอในฐานะ 
เบอร 2 ของเดิม แตถาจะรอง ยามาฮา ก็ไมวาอะไร เพราะมีสิทธิหยิบไดท้ังคู สวนเบอร 1 ฮอนดา 
จองยาวเลยเชียวละแหมไมยาวไดไง กอเปนแชมปติดตอกันเปนปท่ี 16 แลวนี่ 

       สําหรับยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเดือนกันยายนท่ีผานมา  รถแบครอบครัวมี
จํานวน  124,507  คัน  คิดเปนรอยละ  72  รถแฟมิล่ีสปอรตมียอดจําหนาย  8,444  คัน  คิดเปนรอยละ  
5  รถแบบสกูตเตอรมียอดจําหนาย  37,463  คัน  คิดเปนรอยละ  22  รถสปอรตมียอดจําหนาย  1,373  
คัน  คิดเปนรอยละ  1  นอกจากนี้ยังมีรถออฟโรด  อีก  358  คัน  ในสวนอัตราถือครองตลาด
รถจักรยานยนต  ฮอนดา  จํานวน  106,887  คัน เทีบบเทาอัตราครองตลาด  62  %  ยามาฮา  จํานวน  
39,665  คัน  เทียบเทาอัตราครองตลาด  23 %  ซูซูกิ  จํานวน  15,986  คัน  เทียบเทาอัตราครองตลาด  
9 %  ไทเกอร  จํานวน  5,695  คัน  เทียบเทาอัตราครองตลาด  3 %  คาวาซากิ  จํานวน  2,226  คัน  
เทียบเทาอัตราครองตลาด  1 %  เจอารดี  จํานวน  902  คัน  เทียบเทาอัตราครองตลาด  1 %  
นอกจากนี้ยังมี  แพล็ตทินัม  จํานวน  457  คัน 
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ตารางท่ี  2.2  ตารางแสดงยอดขายรถจักรยานยนตของเดือนกันยายน  พ.ศ. 2548 
 
อันดับ ยี่หอ เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2548 

จํานวน (คัน เปอรเซ็นต 
1 ฮอนดา 106,887 62 
2 ยามาฮา 39,665 23 
3 ซูซูกิ 15,986 9 
4 ไทเกอร 5,695 3 
5 คาวาซาก ิ 2,226 1 
6 เจอารด ี 902 1 
7 แพล็ตทินัม 457 - 
8 อ่ืน ๆ 327 - 

รวม 172,145 100 
 

ท่ีมา  :  บริษัท เอ.พี.ฮอนดา  จํากัด.  18  ตุลาคม  2548. 
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             จากการสํารวจใน  7  เดือนแรกของป  พ.ศ. 2548  พบวารถจักรยานยนตรุนท่ีไดรับความ
นิยมสูงสุด  10  อันดับไดแก 
 
ตารางท่ี  2.3   10  อันดับรถจักรยานยนตยอดนิยมในป  พ.ศ. 2548  (ม.ค.-ก.ค.) 
 
อันดับ ยี่หอ - รุน ยอดขาย  (คัน) 

1 ฮอนดา  เวฟ 100 525,513 

2 ฮอนดา  เวฟ 125  อาร 185,866 

3 ยามาฮา  มีโอ 114,466 

4 ซูซูกิ  สแมซ  จูเนียร 97,110 

5 ฮอนดา  เวฟ 125 เอส 56,029 

6 ฮอนดา  เวฟ แซด 51,452 

7 ฮอนดา  โนวา โซนิค 50,749 

8 ยามาฮา  นูโว 38,362 

9 ยามาฮา  เอ็กซ-วัน 35,398 

10 ฮอนดา  เวฟ 125 ไอ 26,875 

 
ท่ีมา  :  ประชาชาติธุรกิจ.  19-21  กันยายน  2548. 
 
2.5  แนวความคิดทางการตลาด 

      การตลาดมีคํานิยามหลายความหมาย  แตในท่ีนี้ขอเลือกใชนิยามวาการตลาด  คือ  

กระบวนการทางสังคมและการบริการ  (Social  and  Managerial  Process)  ซ่ึงบุคคลและกลุมบุคคล

ไดรับส่ิงท่ีสนองความจําเปนและความตองการของเขาจากการสราง  (Creating)  และการแลกเปล่ียน  

(Exchanging)  ผลิตภัณฑและคุณคากับบุคคลอ่ืน  (PhilipKotler, 2000 : 8) 

      คํานิยามที่กลาวอยูบนพื้นฐานขององคประกอบดังนี้  ความจําเปน  ความตองการ  ความ

ตองการซื้อ  (Demand)  ผลิตภัณฑ  มูลคา  ตนทุน  ความพึงพอใจ  การแลกเปล่ียน  และตลาด

เปาหมาย 
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2.5.1  การตลาดรถจักรยานยนต 
  เปนกิจกรรมซึ่งทําใหสินคาและบริการ  ไดแก  รถจักรยานยนต  ไดมีการปรับเปล่ียน

รูปแบบ  โดยจุดเร่ิมตนของการตลาดเร่ิมจากผูบริโภคมีความจําเปน ท่ีจะตองขับข่ีรถจักรยานยนต  
ไมวาผูบริโภคจะมีรายไดระดับใดก็ตาม  หากผูบริโภคทํางานและมีรายไดก็จะมีความตองการ  และมี
อํานาจซ้ือเกิดข้ึนผูประกอบการรถจักรยานยนต  ตองพยายามที่จะมีกลยุทธทางดานการตลาดชวย
เพิ่มอํานาจในการซ้ือของผูบริโภค  และเรงทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ 
 2.5.2  ความจําเปน  ความตองการ  และความตองการซ้ือ  (Demand) 
  การตลาดเร่ิมตนดวยความจําเปนความตองการและความตองการซ้ือของมนุษย  ซ่ึง
ไดแกอาหาร  เส้ือผา  ท่ีอยูอาศัย  และยารักษาโรค  นอกเหนือจากนี้มนุษยยังมีความตองการความ
บันเทิง  ตําแหนงหนาท่ีการงาน  และบริการดานอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย 
 ความจําเปน (Need) คือส่ิงท่ีมนุษยมีความตองการเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพ่ือสนอง
ความตองการบางประการ  ส่ิงท่ีมนุษยตองการประกอบดวย  อาหาร  เส้ือผา  ท่ีอยูอาศัย  ความ
ปลอดภัย  การไดรับการยกยองสรรเสริญรวมท้ังความจําเปนในดานอ่ืน ๆ ท่ีนักการตลาดไดพยายาม
สรางใหกลายเปนความจําเปน 
 ความตองการ (Want)  คือ  ความปรารถนาของมนุษยท่ีมีความตองการโดยเฉพาะซ่ึง
มากกวาความจําเปนพื้นฐาน  เชน  เคร่ืองประดับราคาแพง  รถยนตหรู  เส้ือผายี่หอดัง   
 2.5.3   ลักษณะของตลาดประเภทตาง ๆ    
   นักการตลาดตองศึกษาลักษณะของตลาดเปาหมายที่จะเสนอขายสินคาและบริการ  
เนื่องจากตลาดมีหลายประเภท  แตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางกัน  เพื่อจะไดวาง
แผนการขายและกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดสอดคลองและเหมาะสม  โดยศึกษาถึงวัตถุประสงค
ในการซ้ือสินคาของแตละตลาด  ลักษณะการซ้ือ  แรงจูงใจ  ปริมาณและบทบาทในการซ้ือ  ตลาด
แบงออกไดเปน  6  ประเภทดังนี้  คือ 

1. ตลาดผูบริโภค 
2. ตลาดอุตสาหกรรม 
3. ตลาดตอผูขาย 
4. ตลาดบริการ 
5. ตลาดรัฐบาล 
6. ตลาดตางประเทศ 
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2.5.4   ส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการ(The Effect Service Marketing  

Enironment) ประกอบดวยส่ิงแวดลอมภายนอกบริษัทท่ีไมสามารถควบคุมได  (Uncontrollable 
Factors)  แตตองปรับธุรกิจและแผนงานทางดานการตลาดของเรา  ใหเขากับปจจัยภายนอกเหลานี้
และประกอบดวยส่ิงแวดลอมภายในบริษัทท่ีสามารถควบคุมได  (Controllable Factors)  และ
สามารถปรับปรุงเพิ่ม  ลด  ขยาย  เปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเหมาะกับปจจัย
ภายนอกตาง ๆ (วิเชียร  วงศณิชชากุลและคณะ, 2542  : 19-20) 
 2.5.4.1  ส่ิงแวดลอมภายนอก  (External  Factors)  เปนส่ิงแวดลอมท่ีธุรกิจควบคุมไมได  
(Uncontrollable)  แบงออกเปน  2  ประเภท  ไดแก 
  1)  ส่ิงแวดลอมมหภาค  (Macro environment) 
  2) ส่ิงแวดลอมจุลภาค  (Micro  environment) 
  2.5.4.2 ส่ิงแวดลอมภายใน (Internal Factors) เปนส่ิงแวดลอมท่ีธุรกิจควบคุมได  
(Controllable)  แบงออกเปน  2  ประเภท  ไดแก 
 1)  ปจจยัทางการตลาด  หรือสวนประสมการตลาด 
 2)  ส่ิงแวดลอมภายในอ่ืนนอกเหนือจากปจจัยทางการตลาด 
 2.5.5   ส่ิงแวดลอมมหภาคท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือรถจักรยานยนต  หมายถึงตัวแปร  (Variable)  
ตาง ๆ  ซ่ึงส่ิงอิทธิพลหรือผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมการตลาดโดยออม  กลาวคือ  ส่ิงแวดลอม
ประเภทน้ีจะสงแรงผลักดันไปยังส่ิงแวดลอมจุลภาคจนทําใหส่ิงแวดลอมจุลภาคสงอิทธิพลหรือ
ผลกระทบตอการดําเนินงานของนักการตลาดอีกทอดหนึ่ง  นักการตลาดแบงส่ิงแวดลอมมหาคออก
เปนตัวแปรหลักๆ 6  ตัว  ไดแก  ส่ิงแวดลอมประเภท  ประชากรศาสตร  เศรษฐกิจ  ธรรมชาติ  
เทคโนโลยี  การเมือง  และกฎหมาย  และสังคม  (ธงชัย  สันติวงศ,  2540 :    27-33) 
 2.5.5.1  ขนาดของประชากร  หมายถึง  จํานวนประชากรในแตละอาณาเขต  ซ่ึงขนาด
กวางขวางมาก  ชองทางในการทําธุรกิจก็จะยิ่งมากข้ึนดวย  ดังนั้นนักการตลาดตองตรวจสอบ
แนวโนมทางดานขนาดของประชากรใหชัดเจนและถูกตองมากท่ีสุด  ดังนี้ 
 2.5.5.2  องคประกอบของประชากร  หมายถึง  ลักษณะของมนุษยท่ีประกอบไปกันใน
แตละอาณาเขต  ณ  ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  ซ่ึงสามารถแบงไดตามลักษณะดังนี้  เพศ  อายุ  สถานภาพ
ทางการสมรส  การศึกษา  ศาสนา  เช้ือชาติ  และอาชีพ 
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 2.5.5.3 การเปล่ียนแปลงของประชากร  หมายถึง  องคประกอบในดาน  การกระจายตัว
ของประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป  ในแตละอาณาเขต  ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ  ไดแก  
การเกิด  การตาย  หรือมาจากการเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากลักษณะทางธรรมชาติ  เชน  ในภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่ามีประชาชนจํานวนไมนอยท่ีไมสามารถดํารงชีพอยูในกรุงเทพมหานครไดจึงไดยาย
ถ่ินฐานกลับไปสูภูมิลําเนาเดิมหรือแมกระท่ังการเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม  ลวนแลวแตสงผล
กระทบตอองคประกอบทางดานการเปล่ียนแปลงทางประชากรท้ังส้ิน 
 2.5.5.4 เศรษฐกิจ  (Economic) การท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวนั้น  ปจจัย
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือสภาวะทางเศรษฐกิจ  ท่ีนักการตลาดไมควรมองขาม  เพราะการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสงผลกระทบตออุปสงค  อุปทาน  อํานาจซ้ือ  ความตองการซ้ือ  รูปแบบการใชจายของ
ผูบริโภค  อัตราการวางงานซ่ึงลวนแลวแตจะกอใหเกิดโอกาสหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาดท้ังส้ิน   

 2.5.5.5 การแขงขัน  (Competition) ภาวะการณแขงขันเปนส่ิงท่ีนักการตลาดควรคํานึงถึง  
และตองศึกษาบริษัทคูแขงขันอยางใกลชิดเพ่ือใหทราบลักษณะของคูแขง  ในดานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑของคูแขงวามีลักษณะอยางไร  จุดแข็ง  จุดออน  นโยบายดานกลยุทธการตลาดของคูแขง
เปนเชนไร  เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ  ซ่ึงจะเห็นไดวาคูแขง
ขันจํานวนมากมายในตลาด 

 2.5.5.6 สังคม  (Social  Environment)  สังคม  หมายถึง  กลุมคนจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความสัมพันธกันตามกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ  โดยมีวัตถุประสงครวมกัน 
 1)  บทบาทของการตลาดในสังคม  (Marketing role in society)  เปนส่ิงท่ีนักการ
ตลาดตองตระหนักถึงในดานผลประโยชนของผูบริโภคและสังคม  จะมุงเนนเพียงตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคเพียงอยางเดียวไมได  เนื่องจากทุกฝายมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  เพื่อการ
สรางความแตกตางใหเหนือกวาคูแขงขัน  เชน  ความตองการสะดวกสบายเพิ่มข้ึน  ผูบริโภคคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตของตนเองมากข้ึน 

                 2)  การเมืองและกฎหมาย  (Political and legal) 
                     (1)  การเมืองหมายถึง  การบริหารราชการแผนดินผูทําหนาในการ
อํานวยการ  ไดแก  คณะรัฐมนตรี  ผูท่ีทําหนาท่ีควบคุมไดแก  สภาผูแทนราษฎร  แตก็ตองข้ึนอยูกับ
อํานาจตามกฎหมายใหการปฏิบัติตาม 
    (2)  กฎหมาย หมายถึง กฎตาง ๆ ขอกําหนดท่ีมีอํานาจสูงสุดในประเทศ  
หากผูใดฝาฝนยอมไดรับโทษตามขอกําหนดของกฎหมาย  ไดแก  รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระ
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ราชกําหนดพระราชกฤษฎีกาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
อนุมัติพระราชากําหนด 

2.5.6  ปจจัยทางการตลาด   
  ปจจัยทางการตลาด (Marketing Factors)  หรือสวนประสมการตลาด  (Marketing  

Mix)  หมายถึง  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  เปนปจจัยท่ีสามารถ

ควบคุมได  นํามาใชเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดของกิจการ  ประกอบดวย 

           2.5.6.1  ผลิตภัณฑ  (Product)  

                             การวางกลยุทธของรถจักรยานยนตผูผลิตจําเปนตองทราบ  คือความ

ตองการของผูบริโภคที่กอใหเกิดความพึงพอใจ  รถจักรยานยนตเปนสินคาอุปโภคบริโภค  นักการ

ตลาดตองคํานึงถึงในการวางแผนดานผลิตภัณฑของบริษัทซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการเลือกซ้ือของ

ผูบริโภคได  เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ควรนําลักษณะท่ีแตกตางกันท้ังใน

รูปแบบรถจักรยานยนต  เพื่อใหผูบริโภคไดเปรียบเทียบคุณสมบัติตาง ๆ กอนตัดสินใจซื้อ  ท้ังใน

ดาน  ผลิตภัณฑ  ราคา    เพื่อนํามากําหนดกลยุทธของผลิตภัณฑรถจักรยานยนตไดอยางเหมาะสม

ท่ีสุด  ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงคือระดับของผลิตภัณฑ  (Level of  Product)  ประกอบดวย 

                 1)   ผลิตภัณฑหลัก  (Core Product)  หมายถึง  ประโยชนของผลิตภัณฑใน

ระดับพื้นฐานท่ีมองใหแกผูซ้ือ  นักการตลาดตองคํานึงถึงเสมอวาผลิตภัณฑตองสามารถตอบสนอง

ความตองการผูบริโภคได  การกําหนดวาผลิตภัณฑหลักคืออะไรเปนการวางตําแหนงของจุดเร่ิมตน  

เพื่อแกปญหาใหกับผูบริโภคไดอยางแทจริง  เชน   การซ้ือรถจักรยานยนตใหความสนใจถึง

ประโยชนดานรูปแบบของรถจักรยานยนต  คุณภาพวาในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  หรือส่ิงท่ีลูกคา

คาดหวังท่ีจะไดรับจากผลิตภัณฑ  เปนส่ิงท่ีนักการตลาด  ตองคนหาความตองการของผูซ้ือ  วามี

ความตองการและคาดหวังอะไรจากผลิตภัณฑ  เพื่อนําเสนอประโยชนตอผลิตภัณฑนั้น  ไมใช

เพียงแตขายรูปแบบของรถจักรยานยนตเทานั้น 

2)   กลุมเปาหมาย  ผูประกอบการในการผลิตรถจักรยานยนตตอง 

ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคสําหรับเปาหมายวาผูบริโภคตองการรถจักรยานยนตลักษณะอยางไร  

และทําการศึกษาความตองการของรถจักรยานยนตท้ังในปจจุบันและในอนาคตวา  ลักษณะ

รถจักรยานยนตอยางไรที่ผูบริโภคตองการ  รวมท้ังสภาพการแขงขันในขณะนั้น  เพื่อนํามากําหนด

วัตถุประสงคในการขายของรานจําหนายเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

3)  ประโยชนสวนเพิ่มของผลิตภัณฑ   หมายถึง  ผลประโยชนในรูปแบบ

อ่ืนท่ีผูวางแผนดานผลิตภัณฑใหเพิ่มเติมควบคูกับผลิตภัณฑ  เปนส่ิงท่ีผูบริโภคคํานึงถึงในการ
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ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตจากรานจําหนาย แลวรานจําหนายมอบประโยชนใหกับลูกคาเปนการตก

ลงกันไวกอนซ้ือรถจักรยานยนต เชน การรับประกันรถจักรยานยนต การบริการหลังการขาย 

2.5.6.2  การกาํหนดราคา  (Pricing) 
  ราคา  หมายถึง  มูลคาของสินคา  หรือบริการท่ีบุคคลจายในรูปแบบของ

จํานวนเงิน  ท่ีสามารถวัดไดทําใหการเคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิในสินคา  หรือบริการโดยการแลกเปล่ียน

ผลประโยชนระหวางผูซ้ือและผูขาย 

                          มูลคา  (Value)  หมายถึง  การวัดในเชิงปริมาณของมูลคาจากผลิตภัณฑ  

เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการ  จนเกิดเปนแรงจูงใจทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึน  การกําหนดราคารถจักรยานยนตใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค  ไมใชเปนหนาท่ี

ผูบริหารเพียงอยางเดียว  การตั้งราคารถจักรยานยนตมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1)  ตนทุน  (Cost) ในการคิดตนทุนคากอสราง  เพื่อกําหนดราคาของ

รถจักรยานยนตแตละคันนั้น จะคิดจากการประมาณรายจายของรถจักรยานยนตท้ังคัน โดยจะ

พิจารณาจากตนทุนตาง ๆ ดังนี้ 

(1)   ตนทุนคาวัตถุดิบ จะประกอบดวยอะไหลทุกช้ิน 

(2)   คาพัฒนาท่ีตั้งโรงงาน  ไดแก  คาท่ี  คาไฟฟา  ประปา  โทรศัพท 

(3)   คาดําเนนิการ  ไดแก  โฆษณา  คาใชจาย  บริหารงาน  คาเงินเดอืน

พนักงาน  คาสาธารณูปโภค  เปนตน 

(4)   คาภาษี  และคาธรรมเนียมในการขนสง 

 ปจจุบันนกัการตลาดใหความสนใจกับปจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปจจยัทางดานราคาคือ 

กิจกรรมทางการตลาดท่ีสงเสริมการขาย ไดแก การโฆษณา การบริการ  การอํานวยความสะดวกดาน

การซ้ือขาย เชน เง่ือนไขการผอนชําระ เง่ือนไขการชําระเงิน เปนตนแตในบางคร้ังการกําหนดราคา

จะตอมีการดดูวยวาบริษัทคูแขงกําหนดราคาของรถจักรยานยนต ในแตละรุน  แตกตางกันเทาไหร  

ถาราคาไมสูงมากก็สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได  เนื่องจากการกําหนดราคาสูงมากนั้น

ทําใหผูบริโภคกลุมท่ีมีเงินนิยมซ้ือ และชวยใหลูกคาม่ันใจไดวาเขาไดซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพด ี

 กลยุทธดานราคา  (Price Strategies)กลยุทธดานราคา  ผูจําหนายรถจักรยานยนตมีการนํา

วิธีการใหมมาใช  เชน  มีสถาบันการงิน  อาทิ  อิออน , จีอี , อีซ่ีบาย เขามาดึงดูดใจลูกคากระตุนให

เกิดการซ้ือไดมาก โดยประสานทํางานกับผูแทนจําหนายเกือบทุกแหง  จัดสินเช่ือใหลูกคาในอัตรา

ดอกเบ้ียตํ่า  วางเงินดาวนต่ํา  และลาสุดไมตองวางเงินดาวน  ทําใหยอดขายรถจักรยานยนตโดยรวบ

เติบโตข้ึนมาก (ผูจัดการรายสัปดาห,   24- 30  ตุลาคม  2548) 
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2.5.7   การจัดจําหนาย หรือ Channel of Distribution  หมายถึง  หรือวิถีทางท่ีจะนําสินคา

และ  บริการจากผูผลิต  ไปสูผูบริโภคหรือผูใช  นับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งในการนําสินคาจากผูผลิต

ไปสูผูบริโภค  ในสวนประสมทางการตลาดเพ่ือการจัดจําหนายใหไดรวดเร็วท่ีสุด  สวนใหญเปน

การผลิตตามยอดของดีลเดอรเทานั้น  วิธีการจัดจําหนายมีหลายวิธีแตการเลือกชองทางการจัด

จําหนายมีความสําคัญตอกิจการดานการตลาด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 2.5.7.1  ผูประกอบรถจักรยานยนต (Manufacturer) 
 2.5.7.2  ผูจัดจําหนาย  (Distrtbutor)  มักเปนบริษัทในเครือเดียวกันกับผูประกอบ
รถจักรยานยนต  ผูจัดจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทยเปนผูขายสงใหแกตัวแทนจําหนาย  
(Dealer)    โดยจะทําหนาท่ีกําหนดราคาขาย  นโยบาย  เปาหมายในการขาย  การสรางส่ิงจูงใจ  และ
การสงเสริมการจําหนายแกตัวแทนจําหนาย 
        2.5.7.3  ตัวแทนจําหนาย (Dealer) เปนผูไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งจากผูจัด
จําหนาย  ตัวแทนจําหนายมีอยูท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  โดยผูจัดจําหนายมักจะ
คัดเลือกตัวแทนจําหนาย  ท่ีมีภาวะทางการเงินดีและมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในทองถ่ินนั้น  นอกจากนั้น
ผูจัดจําหนายมักกําหนดใหตัวแทนจําหนาย  จําหนายรถจักรยานยนตเฉพาะย่ีหอใดยี่หอเดียวเทานั้น  
เชน  ถาจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดาแลวก็จะขายรถจักรยานยนตยี่หออ่ืนอีกไมได  และตัวแทน
จําหนาย 
   2.5.7.4    การจําหนายจากผูจัดจําหนาย  ไดยังตัวแทนจําหนายนั้น วิธีท่ีผูจัดจําหนาย
จําหนายใหกับตัวแทนจําหนายคือ การขายดวยเงินสด ซ่ึงราคาจะตํ่ากวาราคาจําหนายใหกับผูบริโภค 
 สวนการจําหนายรถจักรยานยนตของตัวแทนจําหนายไปยังผูบริโภคนั้น  
วิธีท่ีตัวแทนจําหนายจะจําหนายใหผูบริโภคมี  2  วิธีดังนี้ 
 1)  การขายเงินสด  ซ่ึงโดยเฉล่ียแลวรอยละ  20  ของการขายท้ังหมดเปน
การขายเงินสด 
 2)   การขายเงินผอน ซ่ึงโดยเฉล่ียรอยละ 80 ของปริมาณการขายรถ 

จักรยานยนตท้ังหมดเปนการขายเงินผอน  โดยผูบริโภคจะวางเงินมัดจํารอยละ 20-30  ของราคาซ้ือ

ขาย  สวนท่ีเหลือจะผอนชําระเปนรายเดือนระยะเวลา  12-36  เดือน  โดยคิดอัตราดอกเบ้ียตาง ๆ  กัน

ผูประกอบ
รถจักรยานยนต 

ผูจัดจําหนาย 
(Distributor) 

ตัวแทนจําหนาย 
(Dealer) 

ผูบริโภค 
(Consumer) DPU
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ไประหวางรอยละ  1.5-2  ตอเดือน  ซ่ึงผูบริโภคอาจใชสินเช่ือของตัวแทนจําหนาย  หรือจาก   

สถาบันการเงินตาง ๆ ก็ได  โดยกรรมสิทธ์ิรถจักรยานยนตท่ีซ้ือขายกันนั้นยังเปนของตัวแทน             

จําหนายอยูจนกวาผูบริโภคจะทําการผอนชําระหมดรถจักรยานยนตนั้นจึงจะเปนกรรมสิทธ์ิของ

ผูบริโภค 

                    3)  นโยบายการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจดานอ่ืน ๆ เพื่อ

ความสอดคลองกัน  ผูประกอบการตองคํานึงถึงการจัดจําหนายใหไดรวดเร็วท่ีสุด  เพราะหมายถึง

การลดตนทุน  ลดดอกเบ้ียและการเพ่ิมผลกําไร  เชน  การจัดจําหนายรถจักรยานยนตมักนิยมขายผาน

ตัวแทนจําหนายของแตละบริษัท  โดยอาศัยโฆษณาตาง ๆ เปนตัวดึงดูดลูกคา  และต้ังราคาตอง

พิจารณาวารานจําหนายจะเลือกจําหนายเฉพาะบริษัทเดี่ยวหรือวาหลายบริษัท   การโฆษณามี

ความสัมพันธใกลชิดกับความรวมมือท่ีจะไดรับจากตัวแทนขายเพื่อการตัดสินใจในการขาย 

                       4)  ตัวแทนจําหนายตองใชพนักงานขายในการจําหนายรถจักรยานยนต

ใหกับผูบริโภค พนักงานขายของรานตัวแทนจําหนาย  จะตองมีความรูเกี่ยวกับรถจักรยานยนต วา

รถจักรยานยนตแบบไหนมีประโยชนอะไรบาง จุดเดนของแตละแบบ  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบ

รถจักรยานยนต  เพื่อเปนการรูจักรายละเอียดของผลิตภัณฑ  เพื่อทําใหชวยแกปญหาท่ีลูกคาสงสัย

หรือของใจได  เปนการชวยในการตัดสินใจซ้ือ  การเจรจากับลูกคา  พนักงานขายตองอาศัยข้ันตอน

ดังนี้ 

                               (1)  คนหาความตองการและความพึงพอใจของลูกคา 

                                    (2) เสนอจุดเดนและรายละเอียดของรถจักรยานยนต ในการตอบสนอง ความ  

ตองการของลูกคา  ข้ันตอนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

                                      (3) แกขอโตแยงและสรางความตองการ และความเช่ือม่ัน  พนักงาน

ขายตองทราบวัตถุประสงคและนโยบายของบริษัท  ข้ันตอนการทํางาน  ระบบเอกสารตาง ๆ รวมถึง

เจาของ 

                    กลยุทธดานการจัดจําหนาย  (Place of Distribution Strategies) 

        เปนการจูงใจโดยการมีจดหมายขอบคุณใหกับผูซ้ือท่ีตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต และ

มีการออกจดหมายใหแกลูกคารายเดิม   เพื่อเสนอสินคารุนใหม ๆ ใหแกลูกคาท่ีคาดวานาจะเปน

ลูกคาเปาหมายในการจะเปล่ียนหรือตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตคันใหม  และเปนการจูงใจใหลูกคา

แนะนําผูอ่ืน  เพื่อเปนการแนะนําสินคาตัวใหม   

2.5.8  การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  การสงเสริมการตลาดเปนหนึ่งในองคประกอบ

หลักของ  สวนประสมทางการตลาด  สวนมากเปนการโฆษณาจูงใจหรือการลด แลก แจก แถม  
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เพ่ือใหผูบริโภคสนใจสินคาดังกลาวมากข้ึน  ซ่ึงถือไดวาทําใหผูซ้ือเกิดความสนใจมากข้ึนและเปน

การกระตุน  ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ  ซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญ  3  ประการดังนี้ 

       2.5.8.1 เพื่อเปนการแจงใหทราบขอมูลขาวสาร  (Information)  เกี่ยวกับผลิตภณัฑวามี

วางตลาดแลว  และเปนการแจงวามีรุนไหน  แบบไหนยี่หออะไร  ท่ีลูกคาสามารถตัดสินใจซ้ือเพ่ือ

สนองความตองการได 

         2.5.8.2 เพื่อเปนการชักชวนใหลูกคาทราบถึงสวนดีของผลิตภัณฑ  ทําใหผูบริโภคเกิด

ความรูสึกที่ดีกับผลิตภัณฑ  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

        2.5.8.3 เพื่อเปนการจูงใจ  (Persuade)  ใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในตัวสินคาในการ

ตัดสินใจซ้ือการที่จะบรรลุตามเปาหมายท้ัง  3  ประการไดนั้น  ตองอาศัยกิจกรรมหลายอยางเพ่ือใช

เปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการตลาด (Promotion Tools)  และประกอบกับการนําสวนประสมทาง

การตลาดแตละสวนมาประกอบกัน  จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  2543  : 167) 

                        การสงเสริมการตลาด  เปนสวนหนึ่งของสวนประสมการตลาด  (Marketing Mix)  

ประกอบดวย การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ  

(Publicity)  การขายโดยบุคคล  (Personal selling)   เคร่ืองมือทางการตลาดท้ังหมด  นักการตลาด

นํามาใชในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ  และเกิดการตัดสินใจซ้ืออยางรวดเร็ว  ซ่ึงการ

สงเสริมการขายของรถจักรยานยนตสามารถทําไดดังนี้ 

2.5.8.4 การโฆษณา  (Advertising) 

 การโฆษณา หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนําเสนอขาย และสงเสริม

ทางดานความคิด สินคาหรือบริการที่ไมใชบุคคล แตมีการระบุผูอุปถัมภ ไมเปนการสงเสริมการขาย

ท่ีเกี่ยวของกับตัวบุคคลดังนั้น   การโฆษณาจึงเกี่ยวของกับส่ือตาง ๆ จะนําเสนอในรูปแบบของ

ขอความส่ือความหมายของการโฆษณาไปยังกลุมเปาหมาย หรือผูบริโภคเนื้อหาของการโฆษณาท่ีดี

นั้น  จะเปนการจูงใจใหลูกคาสนใจและตัดสินใจซ้ือเร็วข้ึน 

 การโฆษณามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมาก  เพราะเปนการทํา

ใหผูบริโภคเกิดมูลเหตุจูงใจในการซ้ือสินคา  เขาใจถึงคุณภาพของสินคา  รวมท้ังรูจักตราสินคาและ

เพิ่มความม่ันใจมากยิ่งข้ึน  เนื้อหาของโฆษณาท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 1)  การต้ังช่ือรุนรถ  เปนเนื้อหาแรกที่เจาของบริษัทใหความสําคัญอยางยิ่ง  

เพราะเปนส่ิงแรกท่ีทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ   เชน  เวฟ 100    มิโอ   สปารค  เปนตน   

 2)  รายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับรถจักรยานยนต  รูปแบบ  เทคโนโลยี  ความ

ทันสมัย  ความแรงของรถ  และอุปกรณตบแตง 
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 3) เนื้อหาช้ีจูงและชักนํา ไดแกการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนจุดเดนของ

รถจักรยานยนตซ่ึงชักนําใหลูกคาเกิดความสนใจ  และตัดสินใจซ้ือเร็วข้ึน 

   รูปแบบส่ือโฆษณาท่ีนกัการตลาดรถจักรยานยนตนยิมใชคือ 

 (1)  แผนพับ จัดพิมพรูปแบบรถจักรยานยนต  คําโฆษณาตาง ๆ เปนอยางดี

แจกใหกับลูกคาและกลุมเปาหมาย 

 (2)  ปายโฆษณา  สวนใหญตั้งอยูหนารานจําหนาย    

 (3)  หนังสือพิมพ เปนการลงโฆษณาในหนังสือ พิมพฉบับเดียว  หรือหลาย

ฉบับ  ข้ึนอยูกับนโยบายและกําลังเงินของบริษัท 

                            (4) วิทยุและโทรทัศน บริษัทใหญๆ ในระดับ สูงจะมีการลงโฆษณาตามส่ือ

โทรทัศนและวิทยุ สวนบริษัทรายเล็ก ๆ จะไมอาศัยส่ือประเภทนี้   

 (5)  ทางอินเตอรเน็ต  มีการสงเสริมการขายโดยอาศัยส่ือนี้  ผานตัวแทน

จําหนาย  เพื่อใหลูกคาพิจารณารูปแบบบาน  ราคาท่ีตนเองตองการโดยดูจากระบบฐานขอมูล

รถจักรยานยนต  จากหลายรูปแบบ 

 2.5.8.5   การประชาสัมพันธ  เปนการสรางภาพพจน  เนื่องจากรถจักรยานยนต

ตองเกี่ยวของกับภาพพจนของเจาของกิจการ  เพื่อสรางความม่ันใจในผลเร่ืองราคาและการซ้ือขาย 

 2.5.8.6  การบริการลูกคา  จะตองมีความสุภาพ  ไมควรมีคําโตแยงลูกคาหรือ

การตอบคําถามแบบไมสนใจ  และตองใหบริการลูกคาอยางรวดเร็ว 

 2.5.8.7   การสงเสริมการขาย ในวงการของรถจักรยานยนตทําไดหลายวิธีดังนี ้

 1) แถม เชน เส้ือแจ็ตเก็ต หมวกกันนอค พวงกญแจ ปลอกมือ          

ผาเช็ดรถ 

 2)  การลดราคา สวนใหญเปนการเรงใหเกดิการตัดสินใจซ้ือใหเร็วข้ึน 

 3)  ส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ เปนการกระตุนใหเกิดการโนมนาวจิตใจผูซ้ือ  เชน  

เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ืองคร้ังละ  20  บาท  ตัวเช็ดสภาพรถฟรี  3  ป 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion Strategies) 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก การท่ีผูผลิตจัดใหมีการชิงโชคหรือการจับ

รางวัล  ในการซ้ือรถจักรยานยนตแลวสงใบรับประกันเขาบริษัท  และการบริการหลังการขาย  เชน  

รถจักรยานยนตยนต  ฮอนดา  เวฟ 100  รับประกันเคร่ืองยนต  3  ป   เปนตน 
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2.6  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จินตนา  อริยาสัจจากร  (2526)  ไดทําการศึกษา “การวิเคราะหตลาดรถจักรยานยนตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  วิเคราะหเกี่ยวกับผูจําหนายและผูบริโภครถจักรยานยนตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใชแบบสอบถาม   พบวา   ผูจําหนายรถจักรยานยนตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนผูมีประสบการณขายมาก  เปนผูมีช่ือเสียงดีไดรับความเช่ือถือจากคนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ ผูจําหนายมักจะมีรานสาขายอยในตางอําเภอ  มีการคิดเงินดาวนในการซ้ือประมาณ
รอยละ  20-30  ของราคาเงินสด  โดยรถจักรยานยนตท่ีขายดีท่ีสุดคือ  ซูซูกิ  รองลงไปคือ  ยามาฮา
ทางดานผูบริโภคพบวา  ผูบริโภคกลุมใหญท่ีสุดคือ  ผูท่ีมีอายุ 22-27  ป  มีรายได  0-4,999  บาท
ความแตกตางระหวางอาชีพ  ไมมีความสัมพันธกับความนิยมใชรถจักรยานยนตตราตางกัน  ความ
แตกตางระหวางเพศมีความสัมพันธกับความนิยมใชรถจักรยานยนตตราตางกัน  อยางไรก็ตารม
พบวาปญหาทางดานการผลิตและการคาท่ีประสบอยู  คือปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบท่ีมีการนําเขามีราคา 
สูง  และตนทุนของอุปกรณท่ีผลิตไดในประเทศมีราคาสูงกวาท่ีนําเขามาจากตางประเทศ  อีกท้ัง
ปญหารายไดนอยจากราคาพืชผลเกษตรตกตํ่า  ทําใหอํานาจซ้ือนอยลง 

 สําเนา  จุลกะรัตน  (2529)  ไดศึกษานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต  ในอดีตท่ี
ผานท้ังท่ีเกี่ยวของกับการสงออกและดานอ่ืน ๆ   รวมท้ังศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนต
ในปจจุบัน  ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
มาตรการในการชวยเหลือตออุตสาหกรรมยานยนตใหมีขีดความสามารถที่จะสงออกได  ผล
การศึกษาพบวา  ปจจุบันการผลิตรถจักรยานยนตมีอัตราการใชสวนประกอบและอุปกรณท่ีผลิตใน
ประเทศเพิ่มเปนรอยละ  90  ซ่ึงนับวาการพัฒนาอุตสาหกรรมจักรยานยนตตามมาตรการของรัฐใกล
จะบรรลุเปาหมาย  สําหรับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม  ไดแก  ปญหาตนทุน  
การผลิตสูง  ขีดความสามารถในทางเทคโนโลยีต่ํา  ปริมาณการประกอบรถแตละแบบคอนขางตํ่า
เปนตน  สาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหา  คือ  อุตสาหกรรมนี้เปนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา  จึง
มุงผลิตเพื่อสนองความตองการภายในประเทศ  โดยปรับปรุงอัตราภาษีอากรท่ีเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมนี้ใหต่ําลง  แตวิธีนี้จะมีผลตอรายไดของรัฐลดลง  จึงไมเหมาะสมท่ีจะนํามาปฏิบัติใน
ขณะนี้  วิธีการที่ดีท่ีจะนํามาใชเพิ่มปริมาณการผลิต  คือ  การสงออกซ่ึงประเทศไทยมีขอไดเปรียบ
ดานคาจางแรงงานตํ่า  ชางฝมือมีจํานวนเพียงพอและหาไดงาย  และคาดวาตางประเทศมีปริมาณ
ความตองการสูง  จึงชวยเปดโอกาสใหผูผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมสงออกได 

 เกษม  ณรงคเดช  (2532)  ไดทําการศึกษา  “อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตและความ
ม่ันคงของเศรษฐกิจไทย”  โดยไดรวบรวมขอมูลในดานสภาพอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  ปญหาและอุปสรรค  ผลประโยชนของชาติตอการพัฒนา
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต  และวิเคราะหหาเหตุผลในเชิงพรรณนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ี
เหมาะสม  ผลการศึกษาพบวา  อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตมีความกาวหนาในการผลิต  สามารถใช
ช้ินสวนท่ีผลิตในประเทศไดกวารอยละ  80  เนื่องมาจากนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ภาครัฐบาลและความรวมมือของภาคเอกชนสนับสนุนนโยบายการผลิตทดแทนการนําเขานโยบาย
การสงเสริมและบังคับใชช้ินสวนท่ีผลิตในประเทศ  นโยบายการคาตางประเทศโดยหามการนําเขา  
นโยบายดานภาษี  ตลอดจนนโยบายคุมครองผูผลิตในประเทศ  จากนโยบายดังกลาวทําใหเกิดผล
ประโยชนตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ คือ  ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ  กอใหเกิด
มูลคาเพิ่มท่ีสูงข้ึนในอุตสาหกรรม  การคาระหวางประเทศในแงของการสงออกช้ินสวน  ความม่ันคง
ของชาติ  การดํารงชีวิตประจําวัน  และการสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 จิรวัฒน  เจริญสถาพรกุล  (2538)  ไดศึกษาสภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรม
รถจักรยานยนตในประเทศไทย  จากการศึกษาพบวา  ประเทศไทยเปนแหลงผลิตรถจักรยานยนต
ใหญเปนอันดับ  3  ของโลก  รองจากญ่ีปุนและไตหวัน  สวนตลาดรถจักรยานยนตมีขนาดใหญเปน
อันดับท่ี  5  ของโลกรองจาก  ไตหวัน  ญ่ีปุน  อินเดีย  และจีน  ตลาดภายในประเทศมีการแขงขันสูง
มาก  ผูผลิตเนนนโยบายดานการบริการหลังการขายของตัวแทนจําหนายและการสงเสริมการ
จําหนาย  โดยผูผลิตจะใชงบโฆษณาจํานวนมากเพื่อใหยี่หอและรุนเปนท่ีรูจักของผูผลิตของผูบริโภค
รวมท้ังผูผลิตแตละรายพยายามเพ่ิมกําลังการผลิตใหมากท่ีสุด  ดานนโยบายของรัฐบาลไดกําหนดให
มีการเพ่ิมผลผลิตเคร่ืองยนต  4  จังหวะ  ข้ึนภายในป  พ.ศ. 2545  เพื่อทดแทนระบบเดิมท่ีเปนระบบ  
2  จังหวะกอใหเกิดมลพิษมากกวา  โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหการสงเสริมการลงทุน  
สิทธิประโยชนและประโยชนทางดานภาษีอากร  อยางไรก็ตามจากการศึกษายังพบปญหาในขณะน้ี
คือ  รัฐบาลยับมีการจัดเก็บภาษีนําเขาช้ินสวนรถจักรยานยนตในลักษณะอะไหลในอัตราสูงรอยละ  
40  ของราคาจําหนาย  นอกจากนี้  ช้ินสวนท่ีผลิตในประเทศบางประเภทตองผานการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพจากบริษัทแมในประเทศญ่ีปุน  ทําใหเกิดความลาชาในการผลิต 

 สุพาณี  ศิริภูวณิชย  (2541)  ไดศึกษาเร่ือง  “อุตสาหกรรมเคร่ืองยนตสําหรับ
รถจักรยานยนต” บริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชยจํากัด  ผูผลิตเครื่องยนตเปนกลุมเดียวกับผูผลิต
รถจักรยานยนต  (Original  Equipment  Manufacturer)  เร่ิมตนผลิตคร้ังแรก  พ.ศ. 2531  มีขนาด
ความจุตั้งแต  80-150  ซีซี  และสวนใหญทําการผลิตเคร่ืองยนตระบบ  2  จังหวะเนื่องจากยังไดรับ
ความนิยมจากผูบริโภคแตภาครัฐมีนโยบายใหการสงเสริมการลงทุนผลิตเคร่ืองยนตสําหรับ
รถจักรยานยนตเฉพาะ  4  จังหวะเทานั้นและยังคงมีผูผลิต  5  ราย  มีกําลังการผลิตท้ังส้ิน  2.0  ลาน
เคร่ือง/ป  ปจจุบันมีการพัฒนาการผลิตจนสามารถแขงขันกับสินคานําเขาได  โดยในป  พ.ศ. 2531-
2538  มีอัตราการจําหนายเคร่ืองยนตสําหรับรถจักรยานยนตเพ่ิมสูงข้ึน  ตามความตองการที่เพ่ิม
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สูงข้ึนและในป  พ.ศ. 2539-2540   ตลาดรถจักรยานยนตมีการแขงขันท่ีรุนแรงเนื่องจากตลาดหดตัว  
สงผลใหผูผลิตพยายามรักษาสวนแบงตลาดของตนไวประกอบกับ  ในเดือนพฤษภาคม  2540  
กระทรวงการคลังมีการประกาศจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในรถจักรยานยนตระบบ  2  จังหวะ  3 %  
ของราคาจําหนายและแบตเตอร่ี  5 %  เม่ือนําวัตถุดิบกลับมาใชใหม  หรือ  10 %  เม่ือใชวัตถุดิบใหม
ท้ังหมด  ทําใหภาวะตลาดยิ่งทรุดตัวลงเนื่องจากผูผลิตไมสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูบริโภค
ท้ังหมด  คาดการจําหนายเคร่ืองยนตสําหรับรถจักรยานยนตจะลดลง  26.5 %  เปน  972,470  เคร่ือง
โดยมีระดับราคาเพ่ิมข้ึนราว  18.8 %  เปน  27,225  บาท/เคร่ือง  คิดเปนมูลคา  26,475  ลานบาท 
 สําหรับป  พ.ศ. 2541-2542  คาดวาภาวะเศรษฐกิจของไทยยังคงลดลงอยางตอเนื่องจึง
สงผลตอปริมาณการจําหนายในป  พ.ศ. 2541-2542  ลดลง  20.4 %  ตอป  เปน  674,519  และ 
615,321  เคร่ืองตามลําดับ  ณ  ระดับราคาท่ีเพิ่มข้ึนเล็กนอย  ทําใหมูลคาตลาดในประเทศเปน  
18,828  และ 17,700  ลานบาทตามลําดับ  อัตราการใชกําลังการผลิตในป  2540  อยูท่ีระดับ 49.1  
และจะลดลงอยางตอเนื่อง  ในป  พ.ศ. 2541-2542  34.2 %  และ  31.3 %  ตามลําดับ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเ ร่ือง  “ปจจัย ท่ี มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”   ผูวิจัยไดศึกษาถึงกรอบแนวคิด  สมมติฐานในการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยจาก
แนวความคิด  ทฤษฏีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปแนวคิดท่ีเหมาะสมใดมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
                                                  
    
 
                                                                                                ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

สวนประสมการตลาด 
- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- ชองทางการจัดจําหนาย 
- การสงเสริมการขาย 

 

การซื้อรถจักรยานยนต 
 
-   เปรียบเทียบยี่หอ 
-      รูปทรงรถจักรยานยนต 
- ระดับราคารถจักรยานยนต 
- ยี่หอรถจักรยานยนตที่ซื้อ 
- เหตุผลที่ซื้อรถจักรยานยนต 
- ยี่หอที่ชอบ 
- วัตถุประสงคในการซื้อ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
- จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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        ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้กรอบแนวคิดในการศึกษาแบงออกเปนตัวแปรอิสระ คือ ปจจยั
ดานลักษณะสวนบุคคล  และสวนประสมทางการตลาด  ตวัแปรตาม  คือ  ปจจยัท่ีมีผลตอการซ้ือ
รถจักรยานยนต 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางไวดังนี ้
 ประชากร (Population)  คือประชากรท่ีขับข่ีรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร 
และผูท่ีตองการจะซ้ือรถจักรยานยนตภายใน  1 ป   โดยจําแนกตามเขตกรมการขนสงทางบน  โดยมี  
5  เขต  พื้นที่ดังนี้   (กรมการขนสงทางบก, 2546)  
 3.2.1   เขตสวนทะเบียนสวนกลาง 
 3.2.2   เขตสํานักงานขนสงเขตพ้ืนท่ี  1 

 3.2.3   เขตสํานักงานขนสงเขตพื้นท่ี  2 
 3.2.4   เขตสํานักงานขนสงเขตพื้นท่ี  3 
 3.2.5   เขตสํานักงานขนสงเขตพื้นท่ี  4 

      ซ่ึงท้ัง  5  เขตกรมการขนสงทางบก  ไดรวมเขตปกครองท้ัง  50  เขต ไวดังนี ้
 เขตสวนทะเบียนสวนกลาง  (สนท.1)  ประกอบดวย เขตดุสิต  เขตปอมปรามศัตรูพาย 

เขตสัมพันธวงศ  เขตบางรัก  เขตบางเขน  เขตสายไหม  เขตบางกระป  เขตวังทองหลาง  เขตปทุมวัน  
เขตพญาไท  เขตราชเทวี  เขตบางซ่ือ  เขตจตุจักร  เขตดอนเมือง  เขตหลักส่ี  เขตลาดพราว     เขตหวยขวาง  
และเขตดินแดง 

 เขตสํานักงานขนสงเขตพื้นท่ี  1 (สขพ.1) ประกอบดวย เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน  
เขตบางคอแหลม  เขตจอมทอง  เขตธนบุรี  เขตราษฎรบูรณะ  เขตทุงครู  เขตคลองสาน  เขตสาธร  
และเขตยานนาวา 

 เขตสํานักงานขนสงเขตพื้นท่ี  2  (สพข.2)   ประกอบดวย  เขตตล่ิงชัน  เขตทวีวัฒนา  
เขตบางกอกนอย  เขตบางกอกใหญ  เขตบางพลัด  เขตภาษีเจริญ  เขตบางแค  เขตหนองแขม  และ
เขตพระนคร 

 เขตสํานักงานขนสงเขตพื้นท่ี  3  (สพข.3)  ประกอบดวย  เขตพระโขนง  เขตบางนา   
เขตประเวศ  เขตสวนหลวง  เขตวัฒนา  และเขตคลองเตย 

   เขตสํานักงานขนสงเขตพื้นท่ี  4  (สพข.4)  ประกอบดวย  เขตมีนบุรี  เขตคลองสามวา
เขตหนองจอก  เขตลาดกระบัง  เขตสะพานสูง  เขตคันนายาว  และเขตบึงกุม 
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3.3 วิธีการสุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  (Sample Group)  ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คัดเลือกจากประชากรผูใช

รถจักรยานยนตในกลุมคนทํางานท่ีมีรายไดตั้งแต  5,000  บาทข้ึนไปและกลุมวัยรุนท่ีพอแมซ้ือ
รถจักรยานยนตให  ท่ีมีความตองการซ้ือรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  ขนาดของกลุม
ตัวอยางไดจากวิธีการเปรียบเทียบจากตารางของ  YAMANE  TARO   คือ  ถากลุมตัวอยางมากกวา  
100,000  คน  จะใชกลุมตัวอยางจํานวน  400  ตัวอยาง  โดยใชชวงคาความเช่ือม่ัน  95 %  ความคลาด
เคล่ือนไมเกิน  5 %   โดยใชการสุมตัวอยาง  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 3.3.1 ทําการสุมตัวอยางโดย  แบงเขตกรุงเทพมหานครเปน  5  สวนตามเขตของกรมการ
ขนสงในกรุงเทพมหานคร  ท้ัง  5  เขต 
 3.3.2 เนื่องจากประชากรในการวิจยัคร้ังนี้คือผูใชรถจกัรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงขอมูลของกรมขนสงทางบกป  2546  จาํนวนรถจกัรยานยนตท่ีจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครถูกแบงประเภทเปน  นอยกวา 125  ซีซีและ  มากกวา  125  ซีซี   ดังนั้นจึงทําการใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบไมคํานึงถึงความนาจะเปน  (Non probability sampling)  โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง  (Proposive sampling)  จํานวนตัวอยางท้ังส้ิน  400  ตัวอยาง   ดงันี้ 
  เขต        จํานวนตัวอยาง 

1. เขตสวนทะเบียนสวนกลาง   80 
2. เขตสํานักงานขนสงเขตพ้ืนที่  1   80 
3. เขตสํานักงานขนสงเขตพ้ืนที่  2   80 
4. เขตสํานักงานขนสงเขตพ้ืนที่  3   80 
5. เขตสํานักงานขนสงเขตพ้ืนที่  4   80 

       3.3.3. เลือกจากประชากรผูใชรถจักรยานยนตจากทั้ง  5  เขต  เนื่องจากผูใช
รถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานครมีจํานวนมาก  โดยเลือกใหกระจายครอบคลุมพื้นท่ีภายในเขตให
มากท่ีสุด   
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในคร้ังนี้  คือ  แบบสอบถาม ซ่ึงไดแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 สวน   ดังนี้ 

 สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูซ้ือรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพ            
มหานคร   โดยมีคําถามปลายปด   และปลายเปด   
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 สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยมีคําถามลักษณะปลายปดและปลายเปด  

 สวนท่ี 3   ขอมลเกี่ยวกับข้ันตอนของการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีลักษณะคําถามแบบปลายปด 
 
3.5 การกําหนดคะแนน  

 การใหคะแนนความสํา คัญของสวนประสมทางการตลาด ท่ี มีผลตอการ ซ้ือ
รถจักรยานยนต 

  ระดับความสําคัญ  คะแนน 
  สําคัญมากท่ีสุด        5 
  สําคัญมาก         4 
  สําคัญปานกลาง        3 
  สําคัญนอย           2 
  สําคัญนอยมาก        1 

เม่ือรวบรวมคะแนนและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบง
ระดับผลความสนใจ เปน 5 ระดับ ไดแก สนใจมากท่ีสุด สนใจมาก สนใจปานกลาง สนใจนอย  
สนใจนอยมาก   โดยนําคะแนนขางตนไปใชในการอธิบายระดับการใหความสําคัญของปจจัยท่ีมีผล
ตอการซ้ือรถจักรยานยนต  ดังนี้ 
  (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)  =   (5-1) 
    จํานวนช้ัน       8 
      =      0.50 

 จากน้ันผูวิจัยนําระดับคะแนน  ท้ัง  5  ระดับขางตนมาใชในการแปลความหมายขอมูล  
สามารถแบงชวงการใหความสําคัญโดยใชเกณฑในการจําแนกแตละชวงดังนี้ 
  4.50-5.00 หมายถึง  ใหความสําคัญในระดับสูงมาก 
  3.50-4.49 หมายถึง  ใหความสําคัญในระดับสูง 
  2.50-3.49 หมายถึง  ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง  ใหความสําคัญในระดับตํ่า 
  1.00-1.49 หมายถึง  ใหความสําคัญในระดับตํ่ามาก 
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3.6 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยจะไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาสําหรับการวิจัยไปทดสอบความเท่ียงตรงและ
ความเช่ือม่ันดังนี้ 
  3.6.1 ความเที ่ยงตรง  Validity)   โดยนําแบบสอบถามที่ผู ว ิจ ัยสรางขึ ้นไปเสนอ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองเพื่อใหแบบสอบถาม
ท่ีสรางข้ึนมานั้น สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ หรือไม หลังจากนั้นก็นํามา
ปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนินการในข้ันตอไป 

3.6.2 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยจะหาความเช่ือม่ันโดยนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับประชากร ท่ีมีลักษณะใกลเคียงท่ีจะศึกษา คือ บุคคลท่ีมีความตองการใน
การซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหหาความเช่ือม่ันเปนรายขอ โดยหา
ความเช่ือม่ันโดยโปรแกรม SPSS โดยมีคาความเช่ือม่ันดังตอไปนี้ 

3.6.2.1 ผลิตภัณฑ มีคาความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 0.8544 
3.6.2.2 ราคา  มีคาความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 0.9305 
3.6.2.3 การจัดจําหนายมีคาความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 0.8093 

   3.6.2.4   การสงเสริมการตลาดมีคาความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ 0.9397 

 
3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงสํารวจ  (Survey research)  ทําการเกบ็ขอมูลจาก 
 3.7.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดแก การใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมายโดยตรง  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจาก  กลุม
ตัวอยางคือ  ประชากรผูใชรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  400  คน  และใช
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ เดือนมกราคม 2549  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.7.2  ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  โดยทําการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไดแก  ตํารา  บทความ  เว็บไซต  วิทยานิพนธที่เกี ่ยวของ  สถิติของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
3.8 การวิเคราะหขอมูล 

       ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหโดยการนําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาท้ังหมด
มาประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3.9 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวมรวมไดจากการสุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

3.9.1  คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
3.9.2  คาเฉล่ีย (Mean) ใชแปลความหมายขอมูลตางๆ  
3.9.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉล่ียเพื่อทดสอบการ

กระจายของขอมูล 
3.9.4  สถิติไคสแควร (Chi-square) เพื่อใชทดสอบคาความแตกตางกันสําหรับคา

นัยสําคัญทางสถิติใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ กําหนดไวท่ีระดับ 0.05 
 DPU



 
บทที่  4   

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาเ ร่ือง  “ปจจัย ท่ี มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหโดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

 
สําหรับสัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหในบทนี้มีความหมายดังตอไปนี้ 
X  หมายถึง คาเฉล่ียเลขคณิต  (Arithmetic Mean) 
SD หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n หมายถึง จํานวนของตัวอยาง 
F หมายถึง คาสถิติ 
p-Value หมายถึง การทดสอบสมมติฐาน 
* หมายถึง  มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
Chi-Square หมายถึง คา ไคสแควร (Chi-Square) 

 
4.1 ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง  

การวิเคราะหลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  
หาความถ่ีและหาคารอยละในการนําเสนอ 
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ตารางท่ี 4.1   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
(n = 400) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 
     ชาย                                  
     หญิง 

 
234 
166 

 
58.5 
41.5 

2.  อาย ุ
     ไมเกิน 20  ป 
     21-25 ป 
     26-30 ป 
     31-35 ป 
     36  ปข้ึนไป 

 
51 

147 
107 
60 
35 

 
12.7 
36.8 
26.8 
15 
8.7 

3.  ระดับการศึกษา 
     ต่ํากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
231 
153 
16 

 
57.8 
38.2 
4.0 

4.  อาชีพ 
     พนักงานบริษัท 
     นักศึกษา 
     เจาของธุรกิจ 
     ขาราชการ 
     อ่ืน ๆ  

 
167 
126 
39 
25 
43 

 
41.8 
31.5 
9.7 
6.2 

10.8 
5.  รายไดสวนตัวตอเดือน 
     ต่ํากวา  5,000  บาท 
     5,001-10,000  บาท 
     10,001-15,000  บาท 
     15,001-20,000  บาท 
     20,001  บาทข้ึนไป 

 
81 

220 
40 
29 
30 

 
20.3 
55.0 
10.0 
7.2 
7.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
       

        (n = 400) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
     1-2  คน 
     3-4  คน 
     5-6  คน 
     7  คนข้ึนไป 

 
48 

242 
82 
28 

 
12.0 
60.5 
20.5 
7.0 

 
จากตารางท่ี  4.1   แสดงขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังนี้ 
เพศ  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เปนเพศชาย  จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 

และเพศหญิง จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 
 อายุ  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญมีอายุ 21-25 ป มีจํานวน 147 คน คิดเปน

รอยละ 36.8 รองลงมาคือกลุมท่ีมีอายุ 26-30 ป มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 และกลุมท่ีมี
จํานวนนอยท่ีสุด คือกลุมท่ีมีอายุ 36 ปข้ึนไป มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ  8.7 

ระดบัการศึกษา กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญมีระดบัการศึกษาในระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี มีจํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.8  รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.2 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีมีจํานวน  16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 

อาชีพ   กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษทั มีจํานวน 167 
คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีเปนนกัศึกษา มีจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 
31.5 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือขาราชการ มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.2 
 รายไดสวนตัวตอเดือน กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ สวนใหญมีรายไดสวนตัวตอ
เดือน 5,001-10,000  บาท มีจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีมีรายได 
ต่ํากวา  5,000  บาทมีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3   และกลุมตัวอยางมีรายไดสวนตัวตอเดือน 
15,001-20,000  บาท มีจํานวน 29 คนคิดเปนรอยละ 7.2 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัว กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญมีสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน มีจํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.5  รองลงมาคือกลุมตัวอยางมีสมาชิกใน
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ครอบครัว 5-6 คน มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 และกลุมตัวอยางท่ีมีนอยท่ีสุดคือ กลุมท่ีมี
สมาชิกในครอบครัว 7 คนข้ึนไป มีจํานวน 28 คน  คิดเปนรอยละ 7.0  
 
4.2  ผลการวิเคราะหปจจัยการซ้ือของกลุมตัวอยาง 

4.2.1 ผลการวิเคราะหปจจัยการซ้ือรถจักรยานยนตของกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี 4.2    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต 
  ของกลุมตัวอยาง 

         
        (n = 400) 

การเลือกซ้ือรถจักรยานยนต จํานวน รอยละ 
1.  การเปรียบเทียบตรายี่หอกอนซ้ือ 
     เปรียบเทียบ 
     ไมไดเปรียบเทียบ 

 
268 
132 

 
67.0 
33.0 

2.  รูปแบบรถจักรยานยนต 
     รถครอบครัว 
     รถสปอรต 
     รถสกูตเตอร 
     รถออฟโรด 

 
229 
101 
47 
23 

 
57.3 
35.3 
11.7 
5.7 

3.  ระดับราคารถจักรยานยนต 
     25,000-30,000  บาท 
     30,001-35,000  บาท 
     35,001-40,000  บาท 
     40,001  บาทเปนตนไป 

 
89 
65 
99 

147 

 
22.3 
16.3 
24.7 
36.7 

4.  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ 
     ฮอนดา 
     ซูซูกิ 
     ยามาฮา 
     คาวาซาก ิ
     เจอารด ี
     อ่ืน ๆ 

 
196 
55 

125 
18 
3 
3 

 
49.0 
13.7 
31.2 
4.5 
0.8 
0.8 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
        (n = 400) 

5.  เหตุผลการซ้ือรถจักรยานยนต 
     ราคาเหมาะสม 
     ช่ือเสียงตรายี่หอ 
     บริการหลังการขาย 
     ช่ือเสียงโชวรูม/ผูขาย 
     เงินดาวนนอยผอนนาน 
     ดอกเบ้ียถูก 
     ไดรถเลยไมตองจอง 

 
148 
102 
66 
3 

55 
9 

17 

 
37.0 
25.4 
16.4 
0.8 

13.8 
2.3 
4.3 

6.  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีชอบ 
     ฮอนดา 
     ซูซูกิ 
     ยามาฮา 
     คาวาซาก ิ
     เจอารด ี
     อ่ืน ๆ 

 
197 
64 

126 
8 
2 
3 

 
49.3 
16.0 
31.4 
2.0 
0.5 
0.8 

7.  วัตถุประสงคในการซ้ือรถจักรยานยนต 
     ไปทํางาน/ไปโรงเรียน 
     เท่ียว/ข่ีเลน 
     ไปตลาด/ข่ีภายในหมูบาน 
     สถานะทางสังคม 

 
199 
58 
64 
79 

 
49.8 
14.5 
16.0 
19.7 

 
                   จากตารางท่ี  4.2 แสดงขอมูลการซ้ือจักรยานยนตของกลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังนี้ 
   การเปรียบเทียบตรายี่หอกอนซ้ือ  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญไดทําการ
เปรียบเทียบตรายี่หอกอนการซ้ือมากท่ีสุด  มีจํานวน  268  คน  คิดเปนรอยละ  67.0  และไมได
เปรียบเทียบตรายี่หอกอนซ้ือมีจํานวน  132  คน คิดเปนรอยละ  33.0  
                   รูปแบบรถจักรยานยนต  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญมีความตองการซ้ือ
รถจักรยานยนตแบบรถครอบครัวมากท่ีสุด มีจํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาคือกลุม      
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ตัวอยางท่ีตองการซ้ือรถจักรยานยนตแบบสปอรต มีจํานวน 101 คน  คิดเปนรอยละ 35.3 นอยท่ีสุด
คือกลุมตัวอยางท่ีตองการซ้ือรถจักรยานยนตแบบออฟโรค มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.7 

 ระดับราคารถจักรยานยนต กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญตองการซ้ือ
รถจักรยานยนตระดับราคา 40,001  บาทเปนตนไป มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.7  รองลงมา
คือกลุมตัวอยางท่ีตองการซ้ือรถจักรยานยนตระดับราคา 35,001-40,000  บาท จํานวน 99 คน คิดเปน
รอยละ 24.7 นอยท่ีสุด คือกลุมตัวอยางท่ีตองการซ้ือรถจักรยานยนตระดับราคา 30,001-35,000  บาท 
มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 
 ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญตองการซ้ือ
รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา  มีจํานวน  196  คน  คิดเปนรอยละ  49.0  รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ี
ตองการซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอ  ยามาฮา  มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ  31.2  นอยท่ีสุด  คือกลุม
ตัวอยางท่ีตองการซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอเจอารดี และอ่ืนๆ  มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  0.8 
   เหตุผลการซื้อรถจักรยานยนต กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญตองการซ้ือ
เพราะราคาเหมาะสม มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางท่ีตองการซ้ือ
เพราะช่ือเสียงตรายี่หอ มีจํานวน 102  คน คิดเปนรอยละ 25.4 และนอยท่ีสุดคือกลุมตัวอยางท่ี
ตองการซ้ือเพราะชื่อเสียงโชวรูม/ผูขาย มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 

  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีชอบ  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญตองการซ้ือ
เพราะชอบรถจักรยานยนตยี่หอ ฮอนดา  มีจํานวน  197  คน คิดเปนรอยละ  49.3  รองลงมาคือกลุม
ตัวอยางท่ีตองการซ้ือเพราะชอบรถจักรยานยนตยี่หอ  ยามาฮา  มีจํานวน  126  คน  คิดเปนรอยละ  
31.4  และนอยท่ีสุดคือกลุมตัวอยางท่ีตองการซ้ือเพราะชอบรถจักรยานยนตยี่หอ  เจอารดี  มีจํานวน  
2  คน  คิดเปนรอยละ  0.5 
  วัตถุประสงคในการซ้ือรถจักรยานยนต กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญมี
วัตถุประสงคในการซ้ือรถจักรยานยนตเพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียน มีจํานวน 199 คน คิดเปนรอย
ละ 49.8 รองลงมาคือกลุมตัวอยางท่ีซ้ือเพื่อสถานะทางสังคม มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.7  
และนอยท่ีสุดคือกลุมตัวอยางท่ีซ้ือเพ่ือเท่ียว/ข่ีเลน มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 
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4.3  สวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง 
 4.3.1  ผลการวิเคราะหระดบัความสําคัญดานปจจยัสวนประสมทางการตลาด 

ตารางท่ี 4.3 รอยละคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสนใจดานผลิตภัณฑ 
  

 
ผลิตภัณฑ 

ระดับความสําคัญของปจจัย(รอยละ)     

  X  

 
S.D 

ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ความเช่ือถือประเทศตน
กําเนิด 

20.3 53.2 26.0 0.5 0 3.93 0.69 มาก 

ความเช่ือถือในตรายี่หอ 13.5 59.7 25.8 1.0 0 3.86 0.64 มาก 
รูปทรงรถสวย 18.5 51.5 28.7 1.3 0 3.87 0.71 มาก 
ลายสีและการตบแตง 19.5 35.3 43.4 1.8 0 3.73 0.79 มาก 
รถมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 19.8 59.2 21.0 0 0 3.99 0.64 มาก 
ศูนยบริการมีมาก 27.2 52.0 18.0 2.0 0.8 4.03 0.78 มาก 
อะไหลหางาย 25.5 54.2 18.3 1.0 1.0 4.02 0.75 มาก 
ขายตอไดงาย 21.5 45.7 31.5 0.3 1.0 3.87 0.78 มาก 

เฉล่ีย 3.93 0.72 มาก 
 
      จากตารางท่ี  4.3   ดานผลิตภัณฑ  พบวา   กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑดังนี้  คือ  ใหความสําคัญตอดานผลิตภัณฑในทุก ๆ ดาน  โดยเฉพาะเรื่อง
ศูนยบริการมีมากในระดับมาก มากท่ีสุด ( X  =  4.03)  รองลงมา  คืออะไหลหางายใหความสําคัญใน
ระดับมาก ( X  = 4.02)  และนอยท่ีสุด คือ ลายสีและการตบแตง  ใหความสําคัญในระดับมาก  ( X  = 
3.73) 
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ตารางท่ี  4.4   รอยละคาเฉล่ียสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความสนใจดานราคา 
 

 
ราคา 

ระดับความสําคัญของปจจัย(รอยละ)   

 X  

 
S.D 

ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ราคาเหมาะสม 26.0 49.0 23.5 1.5 0 4.00 0.75 มาก 
อะไหลราคาไมแพง 19.3 51.3 27.0 2.4 0 3.87 0.74 มาก 

เฉล่ีย 4.00 0.745 มาก 
  
 จากตารางท่ี  4.4  ดานราคา  พบวา   กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ดานราคาดังนี้  คือ  ใหความสําคัญตอดานราคาในทุก ๆ ดาน  โดยเฉพาะเร่ืองราคาเหมาะสมใน
ระดับมาก มากท่ีสุด ( X  = 4.00) รองลงมาคืออะไหลราคาไมแพงใหความสําคัญในระดับมาก ( X  = 
3.87)   
 
ตารางท่ี  4.5  รอยละคาเฉล่ียสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความสนใจดานการจัดจําหนาย 
 

 
การจัดจําหนาย 

ระดับความสําคัญของปจจัย(รอยละ)  

  X  

 
S.D 

ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
โชวรูมมีมาก 18.3 57 22 1.7 1 3.90 0.74 มาก 

เฉล่ีย 3.90 0.74 มาก 
 
 จากตารางท่ี  4.5  ดานการจัดจําหนาย  พบวา   กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญดานการจัดจําหนายดังนี้  คือ  ใหความสําคัญตอดานการจัดจําหนายในทุก ๆ ดาน  
โดยเฉพาะเร่ืองโชวรูมมีมากในระดับมาก มากท่ีสุด ( X  = 3.90)  
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ตารางท่ี  4.6   รอยละคาเฉล่ียสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความสนใจดานการสงเสริมการตลาด 
 

 
การสงเสริมการตลาด 

ระดับความสําคัญของปจจัย(รอยละ)  

  X  

 
S.D 

ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ดาวนนอย 29.5 50.2 15.5 4.3 0 4.06 0.78 มาก 
ผอนระยะยาว 25.5 52.4 19.0 2.8 0.3 4.00 0.76 มาก 
อัตราดอกเบ้ียต่ํา 25.7 45.0 22.0 6.8 0.5 3.89 0.88 มาก 
สถาบันการเงินใหกู 12.8 50.7 29.5 3.5 3.5 3.66 0.87 มาก 
การลดราคา 14.2 43.5 34.5 5.8 2.0 3.62 0.87 มาก 
ของแถม 10.8 46.7 34.0 7.5 1.0 3.59 0.81 มาก 
ชิงโชค 18.8 35.4 38.7 8.8 2.3 3.52 0.92 มาก 
มีคําแนะนําท่ีดีแกลูกคา 21.0 46.4 30 1.8 0.8 3.85 0.79 มาก 
มีบุคลิกภาพ 16 56.8 26.4 0.8 0 3.88 0.66 มาก 
มีมนุษยสัมพนัธดี 24.0 41.2 33.3 1.5 0 3.88 0.78 มาก 
นิตยสาร 18.3 49.4 30.3 2.0 0 3.84 0.73 มาก 
หนังสือพิมพ 26.5 43.5 28.5 1.5 0 3.95 0.78 มาก 
แผนพับ 19.3 47.2 32 1.5 0 3.84 0.74 มาก 
โทรทัศน 27.5 53.2 17.8 1.5 0 4.07 0.71 มาก 
รายการวิทย ุ 21.7 39.0 36.3 2.0 1.0 3.79 0.84 มาก 
แผนปายขนาดใหญ 30.0 38.0 29.4 1.8 0.8 3.95 0.85 มาก 
สนับสนุนชวยเหลือสังคม 14 50.7 30.8 3.5 1.0 3.73 0.78 มาก 
สนับสนุนอุปกรณกฬีา 13.5 49.2 32.0 4.3 1.0 3.70 0.79 มาก 
มีการตีพิมพขาวสาร 13.7 43.2 38.3 2.5 2.3 3.64 0.83 มาก 

เฉล่ีย 3.76 0.841 มาก 
 

 จากตารางท่ี  4.6   ดานการสงเสริมการตลาด พบวา   กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดดังนี้  คือ  ใหความสําคัญตอดานการสงเสริมการตลาดใน
ทุก ๆ ดาน  โดยเฉพาะเร่ืองโทรทัศนในระดับมาก มากท่ีสุด ( X  =  4.07)  รองลงมา  คือเงินดาวนให
ความสําคัญในระดับมาก ( X  = 4.06)  และนอยท่ีสุด คือ ชิงโชค  ใหความสําคัญในระดับมาก  ( X  = 
3.52) 
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4.4  ผลการวิเคราะหการซ้ือรถจักรยานยนตของกลุมตัวอยาง 
4.4.1  ผลการวิเคราะหการซ้ือรถจักรยานยนตของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี  4.7  รอยละคาเฉล่ียสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความสนใจของการซื้อ   
   รถจักรยานยนต 
 

 
การซ้ือรถจักรยานยนต 

ระดับความสําคัญของปจจัย(รอยละ)  

  X  

 
S.D 

ความ 
หมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
เม่ือมีเงินดาวนพรอม 15.2 46.5 35.8 2.5 0 3.75 0.74 มาก 
เม่ือมีเงินพอทีจ่ะซ้ือเงินสด 9.5 49.0 33.2 6.8 1.5 3.58 0.81 มาก 
เม่ือมีสถาบันการเงินผอน
ชําระ 

10.5 48.2 33.2 4.3 3.8 3.58 0.87 มาก 

เม่ือมีความจําเปนเรงดวน 14.7 41.8 38.7 3.8 1.0 3.66 0.81 มาก 
เฉล่ีย 3.64 0.80 มาก 

 
 จากตารางท่ี  4.7  การซื้อรถจักรยานยนต พบวา   กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญการซ้ือรถจักรยานยนตดังนี้  คือ  ใหความสําคัญตอการซ้ือรถจักรยานยนตในทุก ๆ ดาน  
โดยเฉพาะเร่ืองเม่ือมีเงินดาวนพรอมในระดับมาก มากท่ีสุด ( X  =  3.75)  รองลงมา  คือเม่ือมีความ
จําเปนเรงดวนใหความสําคัญในระดับมาก ( X  = 3.66)  และนอยท่ีสุด คือ เม่ือมีเงินพอท่ีจะซ้ือเงิน
สดและเม่ือมีสถาบันการเงินผอนชําระ  ใหความสําคัญในระดับมาก  ( X  = 3.58) 
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ตารางท่ี 4.8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีใชในปจจุบนั
ของกลุมตัวอยาง 
 

ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีใชในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
1.  ยี่หอท่ีใชในปจจุบัน 
     ฮอนดา 
     ยามาฮา 
     ซูซูกิ 
     คาวาซาก ิ
     เจอารด ี
     อ่ืน ๆ 

 
163 
150 
61 
17 
7 
2 

 
40.8 
37.4 
15.3 
4.3 
1.7 
0.5 

 
 จากตารางท่ี 4.8   ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีใชในปจจุบัน กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้

สวนใหญใชรถจักรยานยนตยี่หอ ฮอนดา มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.8  รองลงมาคือกลุม
ตัวอยางท่ีใชซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอ ยามาฮา  มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.4 นอยท่ีสุด คือ
กลุมตัวอยางท่ีใชซ้ือรถจักรยานยนตอ่ืน ๆ  มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

 
4.5 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจยัเร่ือง  “ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
สมมติฐานในการวิจยัดังนี ้
 4.5.1 ปจจัยทางประชากรศาสตรสงผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.5.1.1 ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกันสงผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในรูปแบบตางกัน 
  Ho :  ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกันสงผลใหซ้ือรถจักรยานยนตรูปแบบท่ีไมตางกัน 

  Ha :  ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกนัสงผลใหซ้ือรถจักรยานยนตรูปแบบท่ีตางกัน 
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ตารางท่ี 4.9  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางกอนซ้ือไดเปรียบเทียบกับยีห่ออืน่ ๆ ท่ีผูบริโภคซ้ือ 
 กับคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

การเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือ  
รวม 

Chi 
Square-

test 

Chi 
Square 
-Prob 

เปรียบเทียบ ไมไดเปรียบเทียบ 

1.  เพศ      
     ชาย 182 52 234 1.00 0.415 
     หญิง 129 37 166 
2.  อาย ุ      
     ไมเกิน 20  ป 45 6 51  

 
5.46 

 
 

0.242 
     21-25 ป 115 32 147 
     26-30 ป 72 35 107 
     31-35 ป 48 12 60 
     36  ปข้ึนไป 31 4 35 
3.  ระดับการศึกษา      
     ต่ํากวาปริญญาตรี 185 46 231  

1.27 
 

0.530      ปริญญาตรี 112 41 153 
     สูงกวาปริญญาตรี 14 2 16 
4.  อาชีพ      
     พนักงานบริษัท 125 44 167  

 
9.24 

 
 

0.055 
     นักศึกษา 105 21 126 
     เจาของธุรกิจ 34 5 39 
     ขาราชการ 17 8 25 
     อ่ืน ๆ 32 11 43 
5.  รายไดสวนตัวตอเดือน      
     ต่ํากวา 5,000  บาท 65 16 81  

 
1.62 

 
 

0.804 
     5,001-10,000  บาท 162 58 220 
     10,001-15,000  บาท 31 9 40 
     15,001-20,000  บาท 26 3 29 
     20,001  บาทข้ึนไป 27 3 30 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 
 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

การเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือ  
รวม 

Chi 
Square 

-test 

Chi 
Square 
-Prob 

เปรียบเทียบ ไมไดเปรียบเทียบ 

6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว      
     1-2  คน 34 14 48  

14.08 
 

0.003      3-4  คน 205 37 242 
     5-6  คน 54 28 82 
     7  คนข้ึนไป 18 10 28 
 

ผลการทดสอบผลตอการซ้ือดานการเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนท่ีซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ Chi Square  ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05  พบวา 
ผูซ้ือท่ีมี 

- เพศ แตกตางกัน จะมีการเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือไมแตกตางกัน  กลาวคือ   
ทุก   ๆ  เพศมีการเปรียบเทียบยี่หออ่ืนกอนการซ้ือมากท่ีสุด 

- อายุ แตกตางกัน จะมีการเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือไมแตกตางกัน  กลาวคือ  ทุก 
ๆ อายุมีการเปรียบเทียบยี่หออ่ืนกอนการซ้ือมากท่ีสุด  

- ระดับการศึกษา แตกตางกัน จะมีการเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือไมแตกตางกัน  
กลาวคือ ทุก ๆ ระดับการศึกษามีการเปรียบเทียบยี่หออ่ืนกอนการซ้ือมากท่ีสุด 

- อาชีพ แตกตางกัน จะมีการเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือไมแตกตางกัน  กลาวคือ
ทุก ๆ อาชีพมีการเปรียบเทียบยี่หออ่ืนกอนการซ้ือมากท่ีสุด 

- รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะมีการเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือไม
แตกตางกัน  กลาวคือ ทุกๆ ระดับรายได มีการเปรียบเทียบยี่หออ่ืนกอนการซ้ือมากท่ีสุด 

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกัน จะมีการเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนกอนซ้ือไม
แตกตางกัน    กลาวคือ ทุก ๆ คนในครอบครัวมีการเปรียบเทียบยี่หออ่ืนกอนการซ้ือมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบความแตกตางระหวางรูปแบบรถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคซ้ือกับ       
                      คุณลักษณะสวนบุคคล 
 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

รูปแบบรถจักรยานยนต  
รวม 

Chi 
Squar
e -test 

Chi 
Square 
-Prob 

รถ
ครอบครัว 

รถ
สปอรต 

รถสกูต
เตอร 

รถออฟ
โรด 

1.  เพศ        
     ชาย 123 72 24 16 234 11.06 0.009 
     หญิง 107 29 23 7 166 
2.  อาย ุ        
     ไมเกิน 20  ป 30 9 11 1 51  

 
33.18 

 
 

0.001 
     21-25 ป 85 34 22 6 147 
     26-30 ป 62 31 6 8 107 
     31-35 ป 37 10 5 8 60 
     36  ปข้ึนไป 15 17 3 0 35 
3.  ระดับการศึกษา        
     ต่ํากวาปริญญาตรี 138 47 24 22 231  

23.68 
 

0.001      ปริญญาตรี 80 49 23 1 153 
     สูงกวาปริญญาตรี 11 5 0 0 16 
4.  อาชีพ        
     พนักงานบริษัท 94 50 10 13 167  

 
80.25 

 
 

0.000 
     นักศึกษา 55 33 32 6 126 
     เจาของธุรกิจ 20 18 1 0 39 
     ขาราชการ 21 0 4 0 25 
     อ่ืน ๆ 39 0 0 4 43 
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ตารางท่ี 4.10   (ตอ) 
 
 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

รูปแบบรถจักรยานยนต  
รวม 

Chi 
Square 

-test 

Chi 
Square 
-Prob 

รถ
ครอบครัว 

รถ
สปอรต 

รถสกูต
เตอร 

รถออฟ
โรด 

5.  รายไดสวนตัวตอ
เดือน 

       

     ต่ํากวา 5,000  บาท 47 15 14 5 81  
 

40.16 

 
 

0.000 
     5,001-10,000  บาท 127 48 27 18 220 
     10,001-15,000  บาท 23 17 0 0 40 
     15,001-20,000  บาท 22 4 3 0 29 
     20,001  บาทข้ึนไป 10 17 3 0 30 
6.  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

       

     1-2  คน 32 9 7 0 48  
19.52 

 
0.021      3-4  คน 124 73 32 13 242 

     5-6  คน 53 14 6 9 82 
     7  คนข้ึนไป 20 5 2 1 28 
 

ผลการทดสอบผลตอการซ้ือดานรูปแบบรถจักรยานยนตท่ีซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ Chi Square  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวาผูซ้ือ
ท่ีมี 

- เพศ แตกตางกัน จะมีความตองการซ้ือรถจักรยานยนตในรูปแบบแตกตางกัน 
กลาวคือ เพศชายซ้ือรถจักรยานยนตแบบรถครอบครัวมากท่ีสุด 

- อายุ แตกตางกัน จะมีความตองการซ้ือรถจักรยานยนตในรูปแบบแตกตางกัน 
กลาวคือ  อายุ 21-25 ป ซ้ือรถจักรยานยนตแบบครอบครัวมากท่ีสุด  

- ระดับการศึกษา แตกตางกัน จะมีความตองการซ้ือรถจักรยานยนตในรูปแบบแตกตาง
กัน กลาวคือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ซ้ือรถจักรยานยนตแบบครอบครัวมากท่ีสุด 

- อาชีพ แตกตางกัน จะมีความตองการซ้ือรถจักรยานยนตในรูปแบบแตกตางกัน 
กลาวคือ อาชีพพนักงานบริษัท ซ้ือรถจักรยานยนตแบบครอบครัวมากท่ีสุด 
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- รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะมีความตองการซ้ือรถจักรยานยนตในรูปแบบ
แตกตางกัน กลาวคือ รายไดสวนตัวตอเดือนท่ี  5,001-10,000  บาท จะซ้ือรถจักรยานยนตแบบ
ครอบครัวมากท่ีสุด 

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกัน จะมีความตองการซื้อรถจักรยานยนตใน
รูปแบบแตกตางกัน  กลาวคือ 3-4 คนซ้ือรถจักรยานยนตแบบครอบครัวมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.11  ผลการทดสอบ ความแตกตางระหวางระดับราคารถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคซ้ือกับ
คุณลักษณะสวนบุคคล 

 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
ระดับราคารถจักรยานยนต  

รวม 
Chi 

Squar
e -test 

Chi 
Square -

Prob 
25,000-
30,000 
บาท 

30,001-
35,000 
บาท 

35,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทเปน
ตนไป 

1.  เพศ        

     ชาย 47 38 55 94 234 3.36 0.343 

     หญิง 42 27 44 53 166 

2.  อายุ        

     ไมเกิน 20  ป 16 8 21 6 51       
 

35.78 

   
 

0.000 
     21-25 ป 25 24 39 59 147 

     26-30 ป 18 14 24 51 107 

     31-35 ป 16 14 11 19 60 

     36  ปขึ้นไป 14 5 4 12 35 

3.  ระดับการศึกษา        

     ตํ่ากวาปริญญาตรี 54 45 56 76 231  
25.70 

 
0.000      ปริญญาตรี 25 20 39 69 153 

     สูงกวาปริญญาตรี 10 0 4 2 16 

4.  อาชีพ        
     พนักงานบริษัท 38 35 33 61 167  

 
27.92 

 
 

0.006 
     นักศึกษา 25 10 43 48 126 
     เจาของธุรกิจ 8 9 5 17 39 
     ขาราชการ 9 2 10 4 25 
     อื่น ๆ 9 9 8 17 43 
5.  รายไดสวนตัวตอเดือน        
     ตํ่ากวา 5,000  บาท 21 15 31 14 81  

 
35.53 

 
 

0.001 
     5,001-10,000  บาท 39 35 47 99 220 
     10,001-15,000  บาท 13 3 10 14 40 
     15,001-20,000  บาท 8 6 9 6 29 
     20,001  บาทขึ้นไป 8 6 2 14 30 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 
 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
ระดับราคารถจักรยานยนต  

รวม 
Chi 

Squar
e -test 

Chi 
Square -

Prob 
25,000-
30,000 
บาท 

30,001-
35,000 
บาท 

35,001-
40,000 
บาท 

40,001 
บาทเปน
ตนไป 

6.  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

       

     1-2  คน 26 0 10 12 48  
69.56 

 
0.000      3-4  คน 49 43 44 106 242 

     5-6  คน 10 20 36 16 82 

     7  คนขึ้นไป 4 2 9 13 28 

 
ผลการทดสอบผลตอการซ้ือดานระดับราคารถจักรยานยนต ท่ี ซ้ือของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ Chi Square  ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 พบวาผูซ้ือท่ีมี 

- เพศ แตกตางกัน จะมีการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา ไมแตกตางกัน กลาวคือ ทุก 
ๆ เพศจะมีการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา 40,001   บาทเปนตนไปมากท่ีสุด  

- อายุ แตกตางกัน จะมีการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา แตกตางกัน กลาวคือ อายุ 
21-25 ปจะซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา 40,001 บาทเปนตนไปมากท่ีสุด  

-  ระดับการศึกษา  แตกตางกัน  จะมีการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา  แตกตางกัน  
กลาวคือ  ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจะซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา 40,001 บาทเปนตน
ไปมากท่ีสุด  

              - อาชีพแตกตางกัน จะมีการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา แตกตางกัน อาชีพ
พนักงานบริษัทจะซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา  40,001 บาท เปนตนไปมากท่ีสุด 

- รายไดสวนตัวตอเดือน แตกตางกัน จะมีการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา แตกตาง
กัน ระดับรายได 5,001-10,000 บาท จะซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา 40,001 บาทขึ้นไปมากท่ีสุด  

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกัน จะมีการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา 
แตกตางกัน จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จะซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา 40,001 บาทเปน
ตนไป มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการทดสอบ ความแตกตางระหวางยี่หอรถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคซ้ือกับคุณลักษณะ
สวนบุคคล 

 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

ยี่หอรถจักรยานยนตที่ซื้อ  
รวม 

Chi 
Square -

test 

Chi 
Square -

Prob 
ฮอน
ดา 

ซูซูกิ ยามา
ฮา 

คาวา
ซากิ 

เจอาร
ดี 

อื่น ๆ 

1.  เพศ          
     ชาย 120 29 76 6 0 3 234 12.68 0.027 
     หญิง 76 26 49 12 3 0 166 

2.  อายุ          

     ไมเกิน 20  ป 25 7 18 0 1 0 51  
 

77.08 

 
 

0.000 
     21-25 ป 53 27 62 5 0 0 147 

     26-30 ป 64 9 30 4 0 0 107 

     31-35 ป 33 2 12 8 2 3 60 

     36  ปขึ้นไป 21 10 3 1 0 0 35 

3.  ระดับการศึกษา          

     ตํ่ากวาปริญญาตรี 118 29 69 9 3 3 231  
26.61 

 
0.024      ปริญญาตรี 68 23 56 6 0 0 153 

     สูงกวาปริญญาตรี 10 3 0 3 0 0 16 

4.  อาชีพ          

     พนักงานบริษัท 82 29 48 8 0 0 167  
 

105.08 

 
 

0.000 
     นักศึกษา 50 9 65 1 1 0 126 

     เจาของธุรกิจ 19 11 4 5 0 0 39 

     ขาราชการ 17 3 2 1 2 0 25 

     อื่น ๆ 28 3 6 3 0 3 43 

5.  รายไดสวนตัวตอเดือน          

     ตํ่ากวา 5,000  บาท 41 8 24 4 1 3 81  
 

49.23 

 
 

0.000 
     5,001-10,000  บาท 102 27 80 11 0 0 220 

     10,001-15,000  บาท 19 6 13 2 0 0 40 
     15,001-20,000  บาท 13 9 4 1 2 0 29 
     20,001  บาทขึ้นไป 21 5 4 0 0 0 30 
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ตารางท่ี 4.12(ตอ) 
 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

ยี่หอรถจักรยานยนตที่ซื้อ  
รวม 

Chi 
Square -

test 

Chi 
Square -

Prob 
ฮอน
ดา 

ซูซูกิ ยามา
ฮา 

คาวา
ซากิ 

เจอาร
ดี 

อื่น 
ๆ 

6.  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

         

     1-2  คน 28 2 17 1 0 0 48  
24.84 

 
0.052      3-4  คน 107 44 73 12 3 3 242 

     5-6  คน 47 9 21 5 0 0 82 

     7  คนขึ้นไป 14 0 14 0 0 0 28 

  

 ผลการทดสอบผลตอการซ้ือดานยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ Chi Square  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูซ้ือ
ท่ีมี 

- เพศ แตกตางกัน จะมีการซ้ือยี่หอรถจักรยานยนต แตกตางกัน กลาวคือ เพศชายจะมี
การซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

- อายุ แตกตางกัน จะมีการซ้ือยี่หอรถจักรยานยนต แตกตางกัน กลาวคือ อายุ 26-30  ป
มีการซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

-  ระดับการศึกษา  แตกตางกัน  จะมีการซ้ือยี่หอรถจักรยานยนตแตกตางกัน  กลาวคือ  
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจะซื้อรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

              - อาชีพแตกตางกัน จะมีการซ้ือยี่หอรถจักรยานยนตแตกตางกัน  กลาวคืออาชีพ
พนักงานบริษัทจะซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด 

- รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะมีการซ้ือยี่หอรถจักรยานยนตแตกตางกัน  
กลาวคือ ระดับรายได 5,001-10,000 บาท จะซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกัน จะมีการซ้ือยี่หอรถจักรยานยนตไมแตกตาง
กัน  กลาวคือ  ทุก ๆ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จะซ้ือรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบ ความแตกตางระหวางเหตผุลท่ีผูบริโภคซ้ือกับคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

 
คุณลักษณะสวน

บุคคล 

เหตุผลตอการซื้อรถจักรยานยนต  
รวม 

Chi 
Squar
e -test 

Chi 
Square -

Prob 
ราคา
เหมาะ 
สม 

ช่ือ 
เสียง
ตรา
ยี่หอ 

บริการ
หลังการ
ขาย 

ช่ือเสียง
โชวรูม
ผูขาย 

ดาวน
นอย
ผอน
นาน 

ดอก 
เบี้ย
ถูก 

ไม
ตอง
จอง 

1.  เพศ           

     ชาย 90 62 41 0 28 5 8 234 7.38 0.287 

     หญิง 58 40 25 3 27 4 9 166 

2.  อายุ           

     ไมเกิน 20  ป 32 5 8 0 3 1 2 51  
 

53.93 

 
 

0.000 
     21-25 ป 46 49 25 1 21 0 5 147 

     26-30 ป 31 33 16 2 19 1 5 107 

     31-35 ป 27 5 12 0 8 5 3 60 

     36  ปขึ้นไป 12 10 6 0 4 2 2 35 

3.  ระดับการศึกษา           
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 101 52 31 1 25 9 12 231  

31.14 
 

0.002      ปริญญาตรี 39 49 32 2 26 0 5 153 

     สูงกวาปริญญาตรี 8 1 3 0 4 0 0 16 

4.  อาชีพ           

     พนักงานบริษัท 67 48 22 3 22 3 2 167    
 

55.09 

 
 

0.000 
     นักศึกษา 40 39 24 0 16 1 6 126 

     เจาของธุรกิจ 14 9 10 0 5 0 1 39 

     ขาราชการ 9 3 6 0 4 0 3 25 

     อื่น ๆ 8 3 4 0 8 5 5 43 
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ตารางท่ี 4.13(ตอ) 
 

 
คุณลักษณะสวน

บุคคล 

ยี่หอรถจักรยานยนตที่ซื้อ  
รวม 

Chi 
Square -

test 

Chi 
Square -

Prob 
ราคา
เหมาะ 
สม 

ช่ือ 
เสียง
ตรา
ยี่หอ 

บริการ
หลังการ
ขาย 

ช่ือเสียง 
โชวรูม
ผูขาย 

ดาวน
นอย
ผอน
นาน 

ดอก 
เบี้ย
ถูก 

ไม
ตอง
จอง 

5.  รายไดสวนตัวตอ
เดือน 

          

     ตํ่ากวา 5,000  บาท 43 10 15 0 7 4 2 81  
 
 
 

45.04 

 
 
 
 

0.006 

     5,001-10,000 บาท 70 64 36 3 32 3 12 220 

     10,001-15,000บาท 18 6 4 0 11 0 1 40 

     15,001-20,000 บาท 9 10 4 0 2 2 2 29 

     20,001  บาทขึน้ไป 8 12 7 0 3 0 0 30 

6.  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

          

     1-2  คน 27 12 7 0 2 0 0 48  
47.63 

 
0.000      3-4  คน 79 77 27 2 39 6 12 242 

     5-6  คน 32 8 25 1 8 3 5 82 

     7  คนขึ้นไป 10 5 7 0 6 0 0 28 

 
       ผลการทดสอบตอการซ้ือดานเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ Chi Square  ท่ีระดับนยัสําคัญ 
0.05  พบวา ผูซ้ือท่ีมี 

- เพศแตกตางกัน จะมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตไมแตกตางกัน กลาวคือ ทุกๆ 
เพศจะมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตเพราะราคาเหมาะสมมากท่ีสุด 

- อายุ แตกตางกัน จะมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตแตกตางกัน กลาวคือ อายุ 21-
25 ป มีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตเพราะช่ือเสียงตรายี่หอมากท่ีสุด  

- ระดับการศึกษา แตกตางกัน จะมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตแตกตางกัน 
กลาวคือ การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีจะมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตเพราะราคา
เหมาะสมมากท่ีสุด 
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- อาชีพแตกตางกัน จะมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตแตกตางกัน กลาวคือ อาชีพ
พนักงานบริษัทมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตเพราะราคาเหมาะสมมากท่ีสุด  

- รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะมีเหตุผลในการซ้ือรถจักรยานยนตแตกตางกัน 
กลาวคือ ระดับรายได 5,001-10,000 บาทจะซ้ือรถจักรยานยนตเพราะราคาเหมาะสมมากท่ีสุด  

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว  แตกตางกัน จะมีเหตุผลในการซื้อรถจักรยานยนต
แตกตางกัน กลาวคือ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ซ้ือรถจักรยานยนตเพราะราคาเหมาะสม
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.14  ผลการทดสอบ ความแตกตางระหวางความชอบย่ีหอรถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคซ้ือกับ
คุณลักษณะสวนบุคคล 

 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
ยี่หอรถจักรยานยนตที่ชอบ  

รวม 
Chi 

Square -
test 

Chi 
Square -

Prob 
ฮอน
ดา 

ซูซูกิ ยามา
ฮา 

คาวา
ซากิ 

เจอาร
ดี 

อื่น ๆ 

1.  เพศ          

     ชาย 115 34 76 5 1 3 234 3.17 0.673 

     หญิง 82 30 50 3 1 0 166 

2.  อายุ          

     ไมเกิน 20  ป 23 8 19 0 1 0 51  
 

70.39 

 
 

0.000 
     21-25 ป 56 31 59 1 0 0 147 

     26-30 ป 60 11 34 2 0 0 107 

     31-35 ป 39 2 11 4 1 3 60 

     36  ปขึ้นไป 19 12 3 1 0 0 35 

3.  ระดับการศึกษา          

     ตํ่ากวาปริญญาตรี 116 36 69 5 2 3 231  
15.05 

 
0.130      ปริญญาตรี 68 25 57 3 0 0 153 

     สูงกวาปริญญาตรี 13 3 0 0 0 0 16 

4.  อาชีพ          

     พนักงานบริษัท 83 30 50 4 0 0 167  
 

80.62 

 
 

0.000 
     นักศึกษา 46 15 63 1 1 0 126 

     เจาของธุรกิจ 24 11 4 0 0 0 39 

     ขาราชการ 18 5 2 0 0 0 25 

     อื่น ๆ 26 3 7 3 1 3 43 
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ตารางท่ี 4.14 (ตอ) 
 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

ยี่หอรถจักรยานยนตที่ชอบ  
รวม 

Chi 
Square -

test 

Chi 
Square -

Prob 
ฮอน
ดา 

ซูซูกิ ยามา
ฮา 

คาวา
ซากิ 

เจอาร
ดี 

อื่น 
ๆ 

5.  รายไดสวนตัวตอเดือน          
     ตํ่ากวา 5,000  บาท 38 9 26 4 1 3 81  

 
43.81 

 
 

0.002 
     5,001-10,000  บาท 104 33 81 2 0 0 220 
     10,001-15,000  บาท 20 6 13 1 0 0 40 
     15,001-20,000  บาท 16 9 2 1 1 0 29 
     20,001  บาทขึ้นไป 19 7 4 0 0 0 30 
6.  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

         

     1-2  คน 32 2 13 1 0 0 48  
30.49 

 
0.010      3-4  คน 106 53 75 4 1 3 242 

     5-6  คน 46 9 23 3 1 0 82 
     7  คนขึ้นไป 13 0 15 0 0 0 28 
  

  ผลการทดสอบตอการซ้ือดานยี่หอรถจักรยานยนตท่ีชอบซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ Chi Square  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูซ้ือท่ีมี 

- เพศ แตกตางกัน จะชอบย่ีหอรถจักรยานยนต ไมแตกตางกัน กลาวคือ ทุก ๆเพศจะ
ชอบรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

- อายุ แตกตางกัน จะชอบยี่หอรถจักรยานยนต แตกตางกัน กลาวคือ อายุ 26-30  ปจะ
ชอบรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

-  ระดับการศึกษา  แตกตางกัน  จะชอบยี่หอรถจักรยานยนต ไมแตกตางกัน  กลาวคือ  
ทุก ๆ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจะชอบรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

              - อาชีพแตกตางกัน จะชอบยี่หอรถจักรยานยนต แตกตางกัน  กลาวคือ อาชีพพนักงาน
บริษัทจะชอบรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด 

- รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะชอบยี่หอรถจักรยานยนต แตกตางกัน  กลาวคือ 
ระดับรายได 5,001-10,000 บาท จะชอบรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด  

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกัน จะชอบยี่หอรถจักรยานยนต แตกตางกัน  
กลาวคือ  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จะชอบรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.15   ผลการทดสอบ ความแตกตางระหวางวัตถุประสงคท่ีผูบริโภคซ้ือกับคุณลักษณะ
สวน 
 บุคคล 
 

 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

วัตถุประสงคที่ซื้อ  
รวม 

Chi 
Squar
e -test 

Chi 
Square -

Prob 
ไปทํางาน/
ไปโรงเรียน 

เที่ยว/ขี่
เลน 

ไปตลาด/
ขี่ใน

หมูบาน 

สถานะ
ทางสังคม 

1.  เพศ        

     ชาย 130 29 34 41 234 7.72 0.052 

     หญิง 69 29 30 38 166 

2.  อายุ        

     ไมเกิน 20  ป 41 0 9 1 51  
 

57.74 

 
 

0.000 
     21-25 ป 69 28 29 21 147 

     26-30 ป 51 13 11 32 107 

     31-35 ป 17 14 14 15 60 

     36  ปขึ้นไป 21 3 1 10 35 

3.  ระดับการศึกษา        

     ตํ่ากวาปริญญาตรี 120 36 30 45 231  
7.67 

 
0.263      ปริญญาตรี 74 20 31 28 153 

     สูงกวาปริญญาตรี 5 2 3 6 16 

4.  อาชีพ        
     พนักงานบริษัท 73 17 30 47 167  

 
79.71 

 
 

.000 
     นักศึกษา 88 18 14 6 126 
     เจาของธุรกิจ 13 5 7 14 39 
     ขาราชการ 19 2 3 1 25 
     อื่น ๆ 6 16 10 11 43 
5.  รายไดสวนตัวตอเดือน        
     ตํ่ากวา 5,000  บาท 57 5 11 8 81  

 
41.73 

 
 

0.000 
     5,001-10,000  บาท 95 41 34 50 220 
     10,001-15,000  บาท 25 2 7 6 40 
     15,001-20,000  บาท 5 9 7 8 29 
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     20,001  บาทขึ้นไป 17 1 5 7 30 

ตารางท่ี 4.15 (ตอ) 
 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
วัตถุประสงคที่ซื้อ  

รวม 
Chi 

Squar
e -test 

Chi 
Square -

Prob 
ไปทํางาน/
ไปโรงเรียน 

เที่ยว/ขี่
เลน 

ไปตลาด/
ขี่ใน

หมูบาน 

สถานะ
ทางสังคม 

6.  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

       

     1-2  คน 26 7 7 8 48  
67.08 

 
0.000      3-4  คน 120 35 38 49 242 

     5-6  คน 36 16 17 13 82 

     7  คนขึ้นไป 17 0 2 9 28 

 
ผลการทดสอบตอการซ้ือด านวัตถุประสงค ท่ี ซ้ือรถจักรยานยนตของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ดวยคาสถิติ Chi squareท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
พบวาผูซ้ือท่ีมี 

- เพศ แตกตางกัน จะมีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนต ไมแตกตางกัน กลาวคือ ทุก 
ๆ เพศมีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนตเพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียนมากท่ีสุด 

- อายุแตกตางกันจะมีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนตแตกตางกันกลาวคืออายุ 21-25 
ปมีวัตถุประสงคท่ีซ้ือจักรยานยนตเพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียนมากท่ีสุด 

- ระดับการศึกษา แตกตางกัน จะมีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนตไมแตกตางกัน 
กลาวคือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  มีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนตเพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไป
โรงเรียนมากท่ีสุด 

- อาชีพแตกตางกันจะมีวัตถุประสงคท่ี ซ้ือรถจักรยานยนตแตกตางกันกลาวคือ  
นักศึกษา มีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนตเพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียนมากท่ีสุด 

- รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน  จะมีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนตแตกตาง
กัน กลาวคือ ระดับรายได 5,001-10,000 บาท มีวัตถุประสงคท่ีซ้ือเพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียน
มากท่ีสุด 
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- จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน จะมีวัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนตไม
แตกตางกันกลาวคือ ทุกๆ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ซ้ือรถจักรยานยนตเพื่อขับข่ีไปทํางาน/
โรงเรียนมากท่ีสุด  

DPU



 67

 4.5.2  ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสงผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค 
  4.5.2.1  ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสงผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในดานการ

เปรียบเทียบและไมไดเปรียบเทียบ 
ตารางท่ี  4.16   ผลการทดสอบใหความสําคัญในดานปจจยัสวนประสมการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผล

ตอการเปรียบเทียบหรือไมไดเปรียบเทียบแตกตางกนั 
 
สวนประสมการตลาด การเปรียบเทียบ จํานวนคน Mean Std.Dev. F Sig. 

ผลิตภัณฑ เปรียบเทียบ 268 3.83 .821 14.32 .000 
ไมไดเปรียบเทียบ 132 3.52 .682 

รวม 400 3.73 .791   
ราคา เปรียบเทียบ 268 4.07 .775 9.45 .002 

ไมไดเปรียบเทียบ 132 3.83 .656 
รวม 400 4.00 .746   

การจัดจําหนาย เปรียบเทียบ 268 4.00 .706 14.81 .000 
ไมไดเปรียบเทียบ 132 3.70 .781 

รวม 400 3.90 .744   
การสงเสริมการตลาด เปรียบเทียบ 268 3.62 .854 1.54 .215 

ไมไดเปรียบเทียบ 132 3.52 .736 
รวม 400 3.59 .818   

 
จากตารางท่ี  4.16  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test    ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน  

(ANOVA)  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05    พบวา  ผูบริโภคมีการเปรียบเทียบและไมไดเปรียบเทียบให
ความสําคัญตอปจจัยเกือบทุกดานตางกัน คือ สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ
การจัดจําหนาย  ยกเวนการสงเสริมการตลาดผูท่ีเปรียบเทียบและไมไดเปรียบเทียบใหความสําคัญไม
ตางกัน  นั่นคือ  ปจจัยดานการตลาดท่ีสงผลตอการเปรียบเทียบคือ ดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจัด
จําหนาย 
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4.5.2.2   ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสงผลตอรูปแบบรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ 
ตารางท่ี  4.17  ผลการทดสอบใหความสําคัญในดานปจจัยสวนประสมการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผล

ตอรูปแบบรถจักรยานยนตแตกตางกัน 
 
สวนประสมการตลาด รูปแบบรถจักรยานยนต จํานวนคน Mean Std.Dev. F Sig. 

ผลิตภัณฑ รถครอบครัว 229 3.66 .724  
1.63 

 
.181 รถสปอรต 101 3.76 .764 

รถสกูตเตอร 47 3.91 1.100 
รถออฟโรด 23 3.83 .778 

รวม 400 3.73 .791   
ราคา รถครอบครัว 229 4.03 .697  

.847 
 

.469 รถสปอรต 101 3.98 .883 
รถสกูตเตอร 47 3.96 .751 
รถออฟโรด 23 3.78 .518 

รวม 400 4.00 .746   
การจัดจําหนาย รถครอบครัว 229 3.90 .777  

.313 
 

.816 รถสปอรต 101 3.94 .661 
รถสกูตเตอร 47 3.87 .769 
รถออฟโรด 23 3.78 .736 

รวม 400 3.90 .744   
การสงเสริมการตลาด รถครอบครัว 229 3.56 .796  

.925 
 

.429 รถสปอรต 101 3.69 .857 
รถสกูตเตอร 47 3.57 .903 
รถออฟโรด 23 3.43 .602 

รวม 400 3.59 .818   

 
จากตารางท่ี  4.17  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test    ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน  

(ANOVA)  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05    พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา 
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญไมตางกัน นั่นคือปจจัยสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน จะไมสงผล
ตอรูปแบบการซ้ือรถจักรยานยนต 
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4.5.2.3 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสงผลตอยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ 
ตารางท่ี  4.18  ผลการทดสอบใหความสําคัญในดานปจจัยสวนประสมการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผล

ตอยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือแตกตางกัน 
 
สวนประสมการตลาด ยี่หอรถจักรยานยนตที่ซื้อ จํานวนคน Mean Std.Dev. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ฮอนดา 196 3.76 .790  
 

1.68 

 
 

.137 
ซูซูกิ 55 3.47 .539 
ยามาฮา 125 3.76 .865 
คาวาซากิ 18 3.72 .826 
 เจอารดี 3 4.33 1.155 
อื่น ๆ  3 4.00 .000 
รวม 400 3.73 .791   

ราคา ฮอนดา 196 4.02 .705  
 

.699 

 
 

.640 
ซูซูกิ 55 4.02 .733 
ยามาฮา 125 3.99 .798 
คาวาซากิ 18 3.83 .857 
 เจอารดี 3 3.33 1.155 
อื่น ๆ  3 4.00 .000 
รวม 400 4.00 .740   

การจัดจําหนาย ฮอนดา 196 4.07 .625  
 

18.96 

 
 

.000 
ซูซูกิ 55 3.60 .683 
ยามาฮา 125 3.93 .686 
คาวาซากิ 18 3.39 .850 
 เจอารดี 3 3.00 1.732 
อื่น ๆ  3 1.00 .000 
รวม 400 3.90 .744   

การสงเสริมการตลาด ฮอนดา 196 3.60 .781  
 

4.34 

 
 

.001 
ซูซูกิ 55 3.53 .879 
ยามาฮา 125 3.68 .758 
คาวาซากิ 18 3.44 1.042 
 เจอารดี 3 2.33 1.155 
อื่น ๆ  3 2.00 .000 
รวม 400 3.59 .818   
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จากตารางท่ี  4.18  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test  ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน  
(ANOVA)  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05    พบวา  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคซ้ือใหความสําคัญตอ
ปจจัยเกือบทุกดานตางกัน คือ สวนประสมการตลาดการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
ยกเวนดานผลิตภัณฑ และราคาใหความสําคัญไมตางกัน  นั่นคือ  ปจจัยดานการตลาดท่ีสงผลตอยี่หอ
รถจักรยานยนตท่ีซ้ือ คือ การจัดจําหนาย  และสงเสริมการตลาด 
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4.5.2.4 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสงผลตอเหตุผลท่ีซ้ือ 
ตารางท่ี  4.19 ผลการทดสอบใหความสําคัญในดานปจจัยสวนประสมการตลาดของ ผูบริโภคท่ีมีผล

ตอเหตุผลท่ีซ้ือแตกตางกัน 
 
สวนประสมการตลาด เหตุผล จํานวนคน Mean Std.Dev. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ราคาเหมาะสม 148 3.48 .675  
 
 

8.32 

 
 
 

.000 

ช่ือเสียงตรายี่หอ 102 4.00 .856 
บริการหลังการขาย 66 3.55 .727 

ช่ือเสียงโชวรูม/ผูขาย 3 3.67 .577 
เงินดาวนนอยผอนนาน 55 3.82 .841 

ดอกเบี้ยถูก 9 4.22 .441 
ไดรถเลยไมตองจอง 17 4.35 .606 

รวม 400 3.93 .791   
ราคา ราคาเหมาะสม 148 4.00 .756  

 
 

2.05 

 
 
 

.057 

ช่ือเสียงตรายี่หอ 102 4.15 .763 
บริการหลังการขาย 66 3.88 .775 

ช่ือเสียงโชวรูม/ผูขาย 3 3.67 .577 
เงินดาวนนอยผอนนาน 55 3.78 .658 

ดอกเบี้ยถูก 9 4.11 .333 
ไดรถเลยไมตองจอง 17 4.18 .728 

รวม 400 4.00 .746   
การจัดจําหนาย ราคาเหมาะสม 148 3.80 .680  

 
 

5.29 

 
 
 

.000 

ช่ือเสียงตรายี่หอ 102 4.08 .683 
บริการหลังการขาย 66 3.98 .690 

ช่ือเสียงโชวรูม/ผูขาย 3 3.00 .000 
เงินดาวนนอยผอนนาน 55 3.84 .764 

ดอกเบี้ยถูก 9 3.00 1.581 
ไดรถเลยไมตองจอง 17 4.18 .636 

รวม 400 3.90 .744   
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ตารางท่ี  4.19 (ตอ) 
  

สวนประสมการตลาด เหตุผล จํานวนคน Mean Std.Dev. F Sig. 
การสงเสริมการตลาด ราคาเหมาะสม 148 3.53 .795  

 
 

2.15 

 
 
 

.047 

ช่ือเสียงตรายี่หอ 102 3.72 .813 
บริการหลังการขาย 66 3.52 .808 

ช่ือเสียงโชวรูม/ผูขาย 3 3.67 .577 
เงินดาวนนอยผอนนาน 55 3.62 .828 

ดอกเบี้ยถูก 9 2.89 .928 
ไดรถเลยไมตองจอง 17 3.88 .857 

รวม 400 3.59 .818   

 
จากตารางท่ี  4.19  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test    ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน  

(ANOVA)  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05    พบวา  เหตุผลท่ีผูบริโภคซ้ือรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอ
ปจจัยเกือบทุกดานตางกัน คือ สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และ การจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด ยกเวนดานราคา และการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญไมตางกัน  นั่นคือ  
ปจจัยดานการตลาดท่ีสงผลตอเหตุผลท่ีซ้ือรถจักรยานยนต คือ ดานผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย และ 
การสงเสริมการตลาด 
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4.5.2.5 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสงผลตอรถจักรยานยนตท่ีชอบซ้ือ 
ตารางท่ี  4.20   ผลการทดสอบใหความสําคัญในดานปจจยัสวนประสมการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผล

ตอรถจักรยานยนตท่ีชอบซ้ือแตกตางกนั 
 

สวนประสมการตลาด ชอบย่ีหอ
รถจักรยานยนต 

จํานวนคน Mean Std.Dev. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ฮอนดา 197 3.79 .803  
 

1.64 

 
 

.146 
ซูซูกิ 64 3.59 .660 
ยามาฮา 126 3.72 .826 
คาวาซากิ 8 3.13 .641 
 เจอารดี 2 4.00 1.414 
อื่น ๆ  3 4.00 .000 
รวม 400 3.73 .791   

ราคา ฮอนดา 197 4.03 .677  
 

2.21 

 
 

.052 
ซูซูกิ 64 4.19 .753 
ยามาฮา 126 3.87 .790 
คาวาซากิ 8 3.63 1.061 
 เจอารดี 2 3.50 2.121 
อื่น ๆ  3 4.00 .000 
รวม 400 4.00 .746   

การจัดจําหนาย ฮอนดา 197 4.04 .650  
 

15.34 

 
 

.000 
ซูซูกิ 64 3.81 .774 
ยามาฮา 126 3.86 .629 
คาวาซากิ 8 3.13 .991 
 เจอารดี 2 3.00 2.828 
อื่น ๆ  3 1.00 .000 
รวม 400 3.90 .744   

การสงเสริมการตลาด ฮอนดา 197 3.66 .757  
 

4.28 

 
 

.001 
ซูซูกิ 64 3.67 .874 
ยามาฮา 126 3.52 .757 
คาวาซากิ 8 3.13 1.126 
 เจอารดี 2 2.50 2.121 
อื่น ๆ  3 2.00 .000 
รวม 400 3.59 .818   
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จากตารางท่ี  4.20  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test  ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน  
(ANOVA)  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05    พบวา  รถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคชอบใหความสําคัญตอปจจัย
เกือบทุกดานตางกัน คือ สวนประสมการตลาดการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ยกเวนดาน
ผลิตภัณฑ และราคาใหความสําคัญไมตางกัน  นั่นคือ  ปจจัยดานการตลาดท่ีสงผลตอรถจักรยานยนต
ท่ีชอบซ้ือ คือ การจัดจําหนาย  และสงเสริมการตลาด 
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4.5.2.6 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสงผลตอวัตถุประสงคท่ีซ้ือ 
ตารางท่ี  4.21   ผลการทดสอบใหความสําคัญในดานปจจยัสวนประสมการตลาดขอผูบริโภคท่ีมีผล

ตอวัตถุประสงคท่ีซ้ือแตกตางกัน 
 
สวนประสมการตลาด วัตถุประสงคที่ซื้อ จํานวนคน Mean Std.Dev. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ไปทํางาน/ไปโรงเรียน 199 3.90 .745  
.470 

 
.703 เที่ยว/ขี่เลน 58 3.91 .732 

ไปตลาด/ขี่ในหมูบาน 64 3.80 .568 
สถานะทางสังคม 79 3.84 .724 

รวม 400 3.87 .712   
ราคา ไปทํางาน/ไปโรงเรียน 199 3.93 .805  

3.840 
 

.010 เที่ยว/ขี่เลน 58 4.03 .725 
ไปตลาด/ขี่ในหมูบาน 64 3.86 .614 
สถานะทางสังคม 79 4.23 .659 

รวม 400 4.00 .746   
การจัดจําหนาย ไปทํางาน/ไปโรงเรียน 199 3.84 .916  

1.502 
 

.214 เที่ยว/ขี่เลน 58 3.83 .775 
ไปตลาด/ขี่ในหมูบาน 64 3.84 .761 
สถานะทางสังคม 79 4.08 .958 

รวม 400 3.89 .884   
การสงเสริมการตลาด ไปทํางาน/ไปโรงเรียน 199 3.98 .794  

5.435 
 

.001 เที่ยว/ขี่เลน 58 4.02 .635 
ไปตลาด/ขี่ในหมูบาน 64 3.72 .863 
สถานะทางสังคม 79 3.63 .737 

รวม 400 3.88 .787   

 
จากตารางท่ี  4.21  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test    ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน  

(ANOVA)  ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05    พบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัย สวนประสมการตลาด
ดานราคา และการสงเสริมการตลาดตางกัน สวนดานผลิตภัณฑ และการจัดจําหนาย  ใหความสําคัญ
ไมตางกัน  นั่นคือ  ปจจัยดานการตลาดท่ีสงผลตอวัตถุประสงคท่ีซ้ือ คือ ดานราคา และการสงเสริม
การตลาด 
 
 

DPU



 

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”  เปนการศึกษาโดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  400  ตัวอยาง        
มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 การศึกษาเร่ือง  “ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  
ในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการศึกษาและเก็บขอมูลจากประชากรท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้     ไดคัดเลือกจากประชากรท่ีขับข่ี
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  และผูท่ีตองการซ้ือรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายในระยะเวลา 1  ป  ไดกําหนดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400  ตัวอยาง  โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการวิจัย  ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือน  มกราคม 2549- กุมภาพันธ 2549   โดยผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  การแจกแจงความถ่ี   การหาคารอยละ  การหา
คาเฉล่ียและการหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การใชสถิติอนุนาม  เปนการทดสอบสมมติฐานดาน
คาสถิติไคสแควร  คาสถิติ  t-test  คาสถิติ  F-test  ดวยวิธีวิเคราะหหาความแปรปรวน  (ANOVA) 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ขอมูลดานประชากรศาสตร 
 ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน เปนเพศชาย 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5  เพศหญิง 
166 คน คิดเปนรอยละ 41.5  มีอายุ 21-25 ป 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 มีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี 231 คน รอยละ 57.8 มีอาชีพพนักงานบริษัท 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 มีรายได
สวนตัวตอเดือน 5,001-10,000 บาท 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 
คน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.5  

5.1.2 ขอมูลผลการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ดานผลการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค พบวา การเปรียบเทียบกอนการซ้ือผูบริโภค
ไดเปรียบเทียบกอนการซ้ือ  คิดเปนรอยละ  67.0   รูปแบบรถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคตองการซ้ือคือ
รถครอบครัว คิดเปนรอยละ 57.3  ตองการซ้ือรถจักรยานยนตท่ีระดับราคา  40,000  บาทข้ึนไป     
คิดเปนรอยละ   36.7  ยี่หอรถจักรยานยนต ท่ี ผูบริโภคซ้ือคือฮอนดา   คิดเปนรอยละ   49.0                
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เหตุผลเพราะราคาเหมาะสม  คิดเปนรอยละ  37.0  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคชอบคือ  ฮอนดา  
คิดเปนรอยละ  49.3   มีวัตถุประสงคในการซ้ือรถจักรยานยนตเพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียน คิด
เปนรอยละ 49.8   ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีผูบริโภคใชอยูในปจจุบันคือ  ฮอนดา  คิดเปนรอยระ  40.8   

5.1.3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีใหความสําคัญ ตอการซ้ือเปนการศึกษาปจจยัสวน
ประสมทางการตลาดท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการซ้ือรถจักรยานยนต ประกอบดวย 

5.1.3.1  สวนประสมการตลาด  ดานผลิตภัณฑ  พบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑในระดับสูง  มีคาเฉล่ีย  3.93  โดยใหความสําคัญในเร่ือง
ของศูนยบริการมีมาก    อะไหลหางาย  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   เปนตน 

5.1.3.2  สวนประสมการตลาด ดานราคา  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมการตลาดดานราคาในระดับสูง  มีคาเฉล่ีย  4.00  โดยใหความสําคัญในเร่ือง ราคา
รถจักรยานยนตเหมาะสม   และอะไหลไมแพง  เปนตน 

5.1.3.3  สวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายมีระดับสูง  มีคาเฉล่ีย  3.90  โดยใหความสําคัญ
ในเร่ือง    โชวรูมมีมาก  และ  มีการโฆษณามาก  เปนตน 

 5.1.3.4  สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการขาย  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการขายมีระดับสูง  3.59  โดยให
ความสําคัญในเร่ือง  ผอนระยะยาว  ดาวนนอย พนักงานขาย มีมนุษยสัมพันธดี  มีการโฆษณาผาน
ทางโทรทัศน  และใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดานชวยเหลือสังคม 
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.2.1 จากการวิจัยพบวา  ปจจัยทางดานลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอการซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ดวยคาสถิติ ไคสแควรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

5.2.1.1 เพศ  มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนต ในดานรูปแบบรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  และ
ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  

5.2.1.2   อายุ มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในดานรูปแบบรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  ระดับ
ราคารถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  เหตุผลท่ีซ้ือรถจักรยานยนต   ยี่หอ
รถจักรยานยนตท่ีชอบ  วัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนต 
 5.2.1.3  ระดับการศึกษา  มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในดานรูปแบบรถจักรยานยนตท่ี
ซ้ือระดับราคารถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือรถจักรยานยนต    
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 5.2.1.4   อาชีพ   มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในดานรูปแบบรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  
ระดับราคารถจักรยานยนตท่ีซ้ือ    ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือรถจักรยานยนต  ยี่หอ
รถจักรยานยนตท่ีชอบ  วัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนต 
  5.2.1.5  รายได  มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในดานรูปแบบรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  
ระดับราคารถจักรยานยนตท่ีซ้ือ    ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ   เหตุผลท่ีซ้ือรถจักรยานยนต  ยี่หอ
รถจักรยานยนตท่ีชอบ  วัตถุประสงคท่ีซ้ือรถจักรยานยนต 
 5.2.1.6  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในดานเปรียบเทียบ
กอนการซ้ือ   รูปแบบรถจักรยานยนตท่ี ซ้ือ   ระดับราคารถจักรยานยนตท่ี ซ้ือ   เหตุผลท่ีซ้ือ
รถจักรยานยนต  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีชอบ   
 5.2.2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด มีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคเปนการ
ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับผลตอการซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูบริโภค ดวยคาสถิติ t-test และคาสถิติ ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปไดดังนี้ 
  5.2.2.1  ปจจัยดานสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  มีผลตอการเปรียบเทียบ
รถจักรยานยนตกอนการซ้ือ  ระดับราคารถจักรยานยนต  และเหตุผลท่ีซ้ือรถจักรยานยนต 

5.2.2.2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดดานราคา  มีผลตอ  ระดับราคารถจักรยานยนต 
5.2.2.3 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย  มีผลตอ การเปรียบเทียบ

รถจักรยานยนตกอนการซ้ือ ระดับราคารถจักรยานยนต  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีซ้ือ  เหตุผลในการซื้อ
รถจักรยานยนต  และยีห่อรถจักรยานยนตท่ีชอบ 
          5.2.2.4  ปจจัยดานสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการขาย  มีผลตอ ระดับราคา
รถจักรยานยนต 
 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3.1 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญท่ีเปนผูซ้ือรถจักรยานยนตมีอายุอยูระหวาง 21-25  ป  

มีเงินดาวนนอยซ่ึงสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ  จินตนา  อริยาสัจจากร  ซ่ึงพบคลายกัน 
5.3.2  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูซ้ือ สงผลตอการ

ซ้ือรถจักรยานยนต   จากการศึกษาพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรที่ตางกันของผู ซ้ือ
รถจักรยานยนต   มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏี S-R THEORY 
หรือโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงเปนการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีส่ิงกระตุน 
และจะมีความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยหลายตัวดวยกันประกอบดวย 
ลักษณะของผูซ้ือ ไดแก ปจจัยดานสังคม ลักษณะสวนบุคคล และทางดานจิตวิทยา และในสวนของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดวย การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมิน
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ทางเลือก และการตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงจะมีผลตอการตอบสนองของผูซ้ือ 
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคมีดังนี้ การเลือกยี่หอของผลิตภัณฑ การเปรียบเทียบกอนซ้ือ 
 ดานผลิตภัณฑ  พบวามีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนต  โดยองคประกอบดานผลิตภัณฑ
ผูบริโภคใหความสําคัญถึงการบริการเปนอันดับแรกสุดรองลงมา  คือ  ตรายี่หอ  เทคโนโลยี  การ
ออกแบบ  ความปลอดภัย  และประเทศตนกําเนิด  เรียงตามลําดับ   
 ดานราคา  พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับเร่ืองราคารถจักรยานยนต  อัตราดอกเบ้ียใน
การผอนชําระ  มีสถาบันเงินกู  เงินดาวนต่ํา  ดังนั้น  ผูจําหนายควรใหความสําคัญกับการกําหนด
ราคารถจักรยานยนต  โดยใหมีความเหมาะสมทางดานราคา  หรือความคุมคากับประโยชนหรือ
เทคโนโลยีท่ีไดรับมากที่สุด  ท้ังนี้ผูบริโภคจะมีการเปรียบเทียบราคาของรถจักรยานยนตแตละยี่หอท่ี
มีหลากหลาย  จึงทําใหราคารถจักรยานยนตมีอิทธิพลตอผูบริโภค 
 ดานการจัดจําหนาย  พบวามีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนต  การมีตัวแทนจําหนายหรือ
ชองทางการจัดจําหนายที่กระจายไปท่ัวในตลาด  บริษัทผูผลิตไดใชกลยุทธการขยายผูแทนจําหนาย
และการเสริมความแข็งแกรงของผูแทนจําหนายใหมีชองทางการจัดจําหนายท่ีครอบคลุมคุณภาพ  
โดยในองคประกอบของชองทางการจัดจําหนายผูบริโภคใหความสําคัญกับโชวรูมมีทําเลท่ี
เหมาะสมเปนอันดับแรก  รองลงมาคือจํานวนโชวรูมมีมาก 
 ดานการสงเสริมการตลาด   พบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับการใหรายละเอียด
เกี่ยวกับรถจักรยานยนตใหไดมาก  มีการตีพิมพขาวสารในรถรุนใหมๆ   มีการโฆษณาถึงระบบและ
เทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนามากับตัวรถวามีคุณภาพมากแคไหน  การสงเสริมการตลาดผูบริโภคจะ
ใหความสําคัญกับพนักงานขายเปนอันดับแรก  รองลงมาคือ  การสงเสริมการขาย  การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ  ตามลําดับ 
 ปจจัยสวนบุคคล  พบวา  เพศ  การศึกษา   อายุ  อาชีพ   รายได  มีผลตอการซ้ือ
รถจักรยานยนต   โดยสวนใหญจะเปนเพศชาย  ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  อาชีพเปน
พนักงานบริษัท  และมีรายได  5,001-10,000  บาท  ถาพิจารณาจากประเด็นนี้จากการที่ผูบริโภคมี
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   มีรายไดคอนขางนอย  ประกอบกับผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย  จึง
อาจทําใหผูบริโภคสวนใหญประกอบอาชีพ   เปนพนักงานสงเอกสาร  พนักงานสงของ  เปนตน 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยในคร้ังนี้สามารถนํามาเปนแนวทางการกําหนดกลุมเปาหมาย  และการ

กําหนดกลยุทธทางการตลาด ไดดังนี้ 
5.4.1 กลุมเปาหมาย กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21-

25 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท รายไดสวนตัวตอเดือน 5,001-10,000 
บาท จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนมากท่ีสุด  

 กลุมตัวอยางมีการเปรียบเทียบรถจักรยานยนตกอนการซ้ือ   มีการ ซ้ือ
รถจักรยานยนตแบบรถครอบครัว  ระดับราคารถจักรยานยนตท่ีซ้ือคือ 40,001  บาทข้ึนไป  
รถจักรยานยนตท่ีซ้ือคือฮอนดา   เหตุผลท่ีซ้ือรถจักรยานยนตเพราะราคาเหมาะสม   วัตถุประสงคใน
การซ้ือ เพื่อขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียน 

5.4.2 สวนประสมการตลาด 
5.4.2.1 ดานผลิตภัณฑจากผลการวิจัย พบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑมากท่ีสุดดานศูนยบริการมีมาก  อะไหลหางาย   รถมีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  ความเช่ือถือประเทศตนกําเนิด  รูปแบบรถสวย  ขายตอได  ความเช่ือถือในตรายี่หอ  ลายสี
และการตบแตง ในระดับมาก ดังนั้นบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตจึงตองคํานึงถึง การพัฒนาดาน
บริการใหมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก  และพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ  ของรถจักรยานยนต เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงวัตถุประสงคที่ซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภค
ซ้ือเพ่ือขับข่ีไปทํางาน/ไปโรงเรียนมากท่ีสุด   แสดงใหเห็นวาสวนใหญตองการมีรถจักรยานยนตเพื่อ
สะดวกในการเดินทางมากกวาวัตถุประสงคอ่ืน  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความนาเช่ือถือ เพราะ
ผูบริโภคใหความสําคัญกับ รูปแบบขับข่ีแลวความคลองตัวของรถจักรยานยนต  ท่ีมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคที่ขับข่ีรถจักรยานยนต เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 

5.4.2.2 ดานราคา จากผลการวิจัย  พบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเร่ืองราคารถจักรยานยนต   ดังนั้นผูผลิตจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดราคา
รถจักรยานยนต โดยใหมีความเหมาะสมท้ังความเหมาะสมทางดานเทคโนโลยี  หรือความคุมคากับ
ประโยชนท่ีไดรับในดานราคามากท่ีสุด ท้ังนี้ผูบริโภคจะมีการเปรียบเทียบราคากับยี่หออ่ืนกอนการ
ซ้ือ  จึงทําใหราคามีอิทธิพล ตอผูซ้ือมาก 

5.4.2.3 ดานการจัดจํ าหนายจากผลการวิจัย  พบวา  กลุมตัวอย าง ท่ีตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองโชวรูมมีมาก  ดังนั้น ทางบริษัทผูผลิตและผูจําหนาย
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รถจักรยานยนต   ควรใหความสะดวกสบายในการเดินทางมายังสถานท่ีท่ีจะซ้ือสินคาก็มีความสําคัญ  
ซ่ึงถาเปนท่ีซ่ึงสามารถเดินทางมาไดสะดวก  ก็จะทําใหมีผูสนใจมาดูมาซ้ือสินคาได   

5.4.2.4 ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองการสงเสริมการตลาด ในระดับมาก โดยใหความสําคัญการ
โฆษณาผานทางส่ือโทรทัศน   บริษัทควรทําการโฆษณาใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนตท่ี
นาสนใจใหเหมาะสมโดยเฉพาะ รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพราะเปนการสรางความเช่ือม่ัน
ในการซ้ือโดยเลือกการโฆษณาในชวงเวลาท่ีเหมาะสม    และมีการจัดทําดาวนนอยผอนนานใหกับ
ผูบริโภคที่ตองการซ้ือรถจักรยานยนต  โดยผูแทนจําหนายมีการจัดรวมกับสถาบันการเงินเพื่อเปน
การรองรับความตองการซ้ือของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด 
 
5.5 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

5.5.1 ควรมีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตในเขต
ปริมณฑลและจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของแตละภูมิภาค เชน  เชียงใหม  ขอนแกน  สงขลา  เปนตน  

5.5.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของการดาวนนอย  ผอนชําระเปนเวลานาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
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แบบสอบถาม 
  เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนท่ี 1  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมี 6 ขอ 
 
1.  เพศ 
 1.1  (    )   ชาย    1.2   (    )   หญิง 

2.  อายุ 
 2.1  (    )   ไมเกิน  20  ป   2.2  (    )  21-25  ป 
 2.3  (    )   26-30  ป    2.4  (    )  31-35  ป 
 2.5  (    )   36  ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา 
 3.1  (    )  ต่ํากวาปริญญาตรี  3.2  (    )  ปริญญาตรี 
              3.3  (    )  สูงกวาปริญญาตรี 

4.  อาชีพ 
 4.1  (    )  พนกังานบริษัท   4.2  (    )  นักศึกษา 
      4.3  (    )  เจาของธุรกิจ   4.4  (    )  ขาราชการ 
 4.5  (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................... 

5.  รายไดสวนตัวตอเดือน 
 5.1  (    )   ต่ํากวา  5.000  บาท  5.2  (    )  5,001-10,000  บาท 
 5.3  (    )  10,001-15,000  บาท  5.4  (    )  15,001-20,000  บาท 
 5.5  (    )  20,001  บาทข้ึนไป 

6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัวรวมตวัทาน 
 6.1  (    )  1-2  คน   6.2  (    )  3-4  คน 
  6.3  (    )  5-6  คน   6.4  (    )  7  คนข้ึนไป 
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ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนต 
 
1.  กอนซ้ือรถจักรยานยนตคันปจจุบันของทานไดเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน ๆ หรือไม 
 1.1  (    )  ไดเปรียบเทียบ   1.2  (    )  ไมไดเปรียบเทียบ 

2.  รูปทรงรถจักรยานยนตท่ีทานตองการ  มีลักษณะอยางไร 
 2.1  (    )  รถครอบครัว   2.2  (    )  รถสปอรต 
 2.3  (    )  รถสกูตเคอร   2.4  (    )  รถออฟโรด 

3.  ทานซ้ือรถจักรยานยนตระดับราคาเทาไหร 
 3.1  (    )  25,000-30,000  บาท  3.2  (    )  30,001-35,000  บาท 
 3.3  (    )  35.001-40,000  บาท  3.4  (    )  40,001  บาทเปนตนไป 

4.  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีทานซ้ือ 
 4.1  (    )  ฮอนดา    4.2  (    )  ซูซูกิ 
 4.3  (    )  ยามาฮา   4.4  (    )  คาวาซากิ 
 4.5  (    )  เจอารดี   4.6  (    )  อ่ืน ๆ  ระบุ....................................... 

5.  เหตุผลใดตอไปนี้มีปจจยัตอการซ้ือรถจักรยานยนตของทานมากท่ีสุด 
 5.1  (    )  ราคาเหมาะสม   5.2  (    )  ช่ือเสียงตรายี่หอ 
 5.3  (    )  บริการหลังการขาย  5.4  (    )  ช่ือเสียงโชวรูม/ผูขาย 
 5.5  (    )  เงินดาวนนอยผอนนาน  5.6  (    )  ดอกเบ้ียถูก 
 5.7  (    )  ไดรถเลยไมตองจอง 
6.  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีทานชอบ 
       6.1  (    )  ฮอนดา    6.2  (    )  ซูซูกิ 
 6.3  (    )  ยามาฮา   6.4  (    )  คาวาซากิ 
 6.5  (    )  เจอารดี   6.6  (    )  อ่ืน ๆ  ระบุ....................................... 

7.  วัตถุประสงคในการซ้ือรถจักรยานยนต 
 7.1  (    )  ไปทํางาน/ไปโรงเรียน  7.2  (    )  เท่ียว/ข่ีเลน 
 7.3  (    )  ไปตลาด/ข่ีภายในหมูบาน 7.4  (    )  สถานะทางสังคม 
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กรุณาทําเคร่ืองหมาย/ลงในชวงวางท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทานโดยพิจารณาขอความทีละขอดังนี้ 
 1.  เม่ือทานตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต  คันปจจุบันของทานมีความคิดเห็นวาปจจัยตาง ๆ 
ตอไปนี้มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตแคไหน 
 

 
 

ขอความ 

ระดับความเหน็ดวย 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ความเช่ือถือในประเทศตนกําเนดิของรถจักรยานยนต      
2. ความเช่ือถือในตรายีห่อ      
การออกแบบของตัวรถ 
3. ในดานรูปทรงรถสวยแตะตา 
4.  ลายสีและการตบแตง 

     

5.  รถมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย      
บริการหลังการขาย 
6.  ศูนยบริการมีมาก 
7.  อะไหลหางาย 
8.  ขายตอไดงาย 

     

9.  ราคาเหมาะสม      
10.  อะไหลราคาไมแพง      
11. โชวรูมมีมาก      
12. มีการโฆษณามาก      
การสงเสริมการขาย 
13.  ดาวนนอย 
14.  ผอนระยะยาว 
15.  อัตราดอกเบ้ียตํ่า 
16.  สถาบันการเงินใหกูเพื่อการผอนชําระ 
17.  การลดราคา 
18.  ของแถม 
19. ชิงโชค 
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พนักงานขาย 
20.  มีคําแนะนําท่ีดีแกลูกคา 
21.  มีบุคลิกภาพ 
22.  มีมนุษยสัมพันธด ี

     

การโฆษณา 
23.  นิตยสาร 
24.  หนังสือพมิพ 
25.  แผนพับหรือโบรชัวร 
26.  โทรทัศน 
27.  รายการวทิย ุ
28.  แผนปายขนาดใหญ 

     

การประชาสัมพันธ 
29.  ใหการสนับสนุนกิจกรรม ทางดานชวยเหลือสังคม 
30.  ใหการสนับสนุนกิจกรรม ทางดานอุปกรณกฬีา 
31.  มีการตีพมิพขาวสาร 
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ตอนท่ี  3  ขอมูลการซ้ือรถจักรยานยนต 
 
จงตอบคําถามเก่ียวกับรถจักรยานยนตท่ีทานซ้ือ 
1.  ทานมีความคิดเห็นวาปจจัยเหลานี้มีความสําคัญตอการซ้ือรถจักรยานยนตแคไหน 
 

 
 

ขอความ 

ระดับความเหน็ดวย 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

รถคันท่ีทานซ้ือนี้ 
1.  เม่ือทานมีเงินดาวนพรอม 
2.  เม่ือทานมีเงินพอที่จะซ้ือรถเงินสด 
3.  เม่ือทานมสีถาบันการเงินเพื่อการผอนชําระ 
4.  เม่ือมีความจําเปนเรงดวน 

     

 
2.  ตรายี่หอรถจักรยานยนตคันท่ีทานใชในปจจุบันเปนยีห่อใด 
  2.1  (    )  ฮอนดา     2.2  (    )  ยามาฮา 
 2.3  (    )  ซูซูกิ     2.4  (    )  คาวาซากิ 
 2.5  (    )  ไทเกอร    2.6  (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวชไมพร  สุดดี 
ประวัติการศึกษา    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  คณะบริหารธุรกิจ     
                                                                    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (จบปการศึกษา พ.ศ. 2542) 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   

คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
สาขาวิชาการจดัการการตลาด  
(จบปการศึกษา พ.ศ.2548) 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป   หจก.เจริญมอเตอรเซลลแอนดเซอรวิส 
186 หมู 3  ตําบลพุเตย  อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวดัเพชรบรูณ  67180 
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