การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
FACTORS AFFECTING CONSUMER BIG BIKE BUYING DECISION
IN PATHUMTHANI PROVINCE
วันพิชิต รันตพิกลุ 1 ดร.พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล 2
1

นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต pump.wanpichit@gmail.com
2
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุ มธานี ” มี วตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ มธานี (2) เพื่อศึ กษาปั จจัยทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ข อง
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี (3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์โดย
ไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน จึ งใช้สูตรการคํานวณของ W.G. Cochran จํานวน 400 คน สุ่ มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่ าจะเป็ นด้วยการสุ่ มแบบตามความสะดวก ข้อมูลที่ ได้นาํ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติ ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วย t – Test, One Way ANOVA และ Multiple
Regression Analysis
ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศชายจํานวน 261 คน อายุ 18-28 ปี จํานวน 312 คน มี
สถานภาพโสด จํานวน 350 คน ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 374 คน มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 125 คน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 156 คน และ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดปทุมธานี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านอารมณ์ความรู ้สึก
( = 0.515) รองลงมาคือ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ( = 0.188) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน
ราคา ( = 0.350) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ( = 0.278) และด้านผลิตภัณฑ์ ( =0.228) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสิ นใจซื้ อ ทัศนคติ ส่ วนประสมการตลาด
ABSTRACT
The independent study “Factors Affecting Big Bike Buying Decision of PatumThani Province” has the
purposes 1) to study the personal factors affecting the decision to buy Big Bike motorcycle of consumers in Pathum
Thani Province, 2) to study the attitudes that affect the decision to buy a Big Bike of consumers in Pathum Thani
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Province, and 3) to study the marketing mix factors that affect the decision to buy a Big Bike of consumers in
PathumThani Province. The 400 samples in this research are drawn, based on convenience, from the population of
the big bike motorcycle consumers using the calculation formula of W.G. Cochran. Data were analyzed by statistics,
i.e. percentage, frequency, mean, standard deviation, and then compare the difference with t-test, one way ANOVA,
and multiple regression analysis.
The study indicated that most respondents were males, aged 18-28 years, and had a bachelor's degree,
and having a personal business career, with an average monthly income earn of 15,001-30,000 bahts. The hypothesis
testing found that (1) different personal factors such as age, education, occupation and income affect the decision to
buy a motorcycle big bike of consumers in PathumThani at a significant level 0.05, (2) the attitude, including
emotional feelings (β = 0.515), follow by the knowledge and understanding (β = 0.188) affect the decision to buy a
motorcycle big bike of consumers in the province at a significantly level 0.05, and (3) marketing mix factors including
the price (β = 0.350), follow by the channels (β = 0.278) and the products. (β = 0.228) affect the decision to buy a
motorcycle big bike of consumers in the province at a significantly level of 0.05.
Keywords: Decision to Buy, Marketing Mix, Attitudes
1. บทนํา
ในปั จจุบนั การเดินทางสัญจรไปมา ไม่สะดวกรวดเร็ วเหมือนในยุคอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางใน
เขตเมื อง สื บเนื่ องมาจากหลายสาเหตุ เช่ น จํานวนผูใ้ ช้รถยนต์ส่ วนตัวมี จาํ นวนเพิ่มมากขึ้ น ในขณะที่ พ้ืนที่ ถนน
เส้นทางการคมนาคมมี จาํ นวนจํากัด การเพิ่มจํานวนที่ พกั อาศัยในเขตเมื องทั้งที่ เป็ นบ้านพักอาศัย คอนโดมิ เนี ยม
อพาร์ ทเม้นท์ให้เช่า การเข้ามาทํางานของคนต่างจังหวัดและแรงงานต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้การจราจรหนาแน่น
และติ ดขัดเพิ่มมากขึ้ น ชี วิตการทํางานของผูค้ นในเขตเมื องจึ งต้องมี กระตื อรื อร้ นและรวดเร็ ว ชี วิตประจําวันกับ
ชั่วโมงเร่ งด่ ว นในแต่ ล ะวัน การเดิ น ทางด้ว ยรถมอเตอร์ ไ ซด์จ ะช่ วยให้ส ะดวกและรวดเร็ ว กว่าการเดิ นทางด้ว ย
ยานพาหนะแบบอื่น ๆ แม้หลายคนอาจมองว่าการใช้รถมอเตอร์ ไซด์อาจมีอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายมากกว่าการเดินทาง
ด้วยยานพาหนะอื่น แต่จากสถิติจาํ นวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปี พ.ศ. 2559 รวมทัว่ ประเทศ
จํานวน 2,795,380 คัน พบว่ามีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่เป็ นอันดับหนึ่ ง จํานวน 1,914,131 คัน (กลุ่มสถิติ
การขนส่ ง กรมแผนงาน, 2560) รถจักรยานยนต์จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในชีวิตประจําวันของผูค้ นจํานวนมาก ทําให้
ผูใ้ ช้ร ถเกิ ด ความคล่ อ งตัว และเดิ น ทางถึ ง จุ ด หมายได้อ ย่า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากมี ข นาดที่ เ ล็ก กว่า รถยนต์ท ั่ว ไป ซึ่ ง
รถจักรยานยนต์ที่นิยมใช้ในปั จจุบนั มี 2 ขนาดได้แก่ (1) ขนาดความจุของเครื่ องยนต์นอ้ ยกว่า 250 ซี ซี และ (2) ขนาด
ความจุของเครื่ องยนต์ต้ งั แต่ 250 ซี ซีข้ ึนไปจนถึง 2400 ซี ซี และแบ่งเป็ น 11 ประเภท ได้แก่ (1) Sport (2) Sport Touring
(3) Touring (4) Naked (5) Cruiser (6) Enduro (7) Motard (8) Multi-Purpose (9) Family (10) Family Sport และ (11)
Scooter การเพิ่มขึ้นของตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรื อ “บิ๊กไบค์” (Big Bike) ได้รับกระแสความนิ ยมมากขึ้น
เรื่ อย ๆ ซึ่ งแต่เดิมมีเพียงเจ้าเดียวคือ คาวาซากิ เท่านั้น ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2555 เจ้าของค่ายแบรนด์ดงั ต่าง ๆ เริ่ มเข้ามา
ทําการตลาดเอง รวมทั้งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์แบรนด์ ดังจากยุโรปก็เข้ามาร่ วมแข่งขันในตลาดของประเทศไทยและ
ยังใช้ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตอีกด้วย ซึ่ งในประเทศไทยรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์กลุ่มเป้ าหมายคือ ผูช้ ายที่ชอบ
ความเร็ วและมีความใฝ่ ฝันที่จะมีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็ นของตัวเองและเหตุผลที่ซ้ื อก็แตกต่างกันไป เช่น ต้องการ
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มีกลุ่มเป็ นของตัวเอง เห็นคนอื่นมีอยากมีบา้ งอยากให้ตวั เองดูดีอยากที่จะเข้าสังคม เป็ นต้น ในปั จจุบนั รถจักรยานยนต์
บิ๊ กไบค์ก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่ น ซึ่ งราคาก็ไม่แพงจนเกิ นไปผูส้ นใจในรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ก็
สามารถหาซื้ อมาครอบครองได้ไม่ยาก อีกทั้งทางสถาบันทางการเงินก็ยงั มีการปล่อยสิ นเชื่อในการซื้ อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อมาครอบครองได้ง่ายยิง่ ขึ้น (อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ, 2557) ทั้งนี้ นายเลิศศักดิ์ นว
วิม าน กรรมการและผู จ้ ดั การทั ว่ ไปฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษ ทั ไทยซู ซู ก ิ มอเตอร์ เปิ ดเผยถึ ง ภาพรวม
ตลาดบิ๊กไบค์วา่ จากการที่ความตกลงหุ ้นส่ วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรื อ JTEPA ซึ่ งมีผลให้อตั ราภาษีรถจักรยานยนต์
ขนาดตํ่ากว่า 250 ซี ซี เป็ น 0% แล้วนั้น และอัตราภาษีรุ่นสู งกว่า 250 ซี ซีน้ นั จะค่อย ๆ ปรั บลงมาเป็ น 0% ภายในปี
2560 ก็เป็ นปั จจัยสําคัญที่ ทาํ ให้ผูผ้ ลิ ตค่ายญี่ ปุ่นสามารถแข่งขันได้เต็มที่ ในปี พ.ศ. 2560 (ประชาชาติธุรกิ จออนไลน์,
2560) ขณะเดียวกัน นายสุ ชาติ อรุ ณแสงโรจน์ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด เปิ ดเผยถึงภาพรวมตลาด
รถจักรยานยนต์วา่ ตลาดบิ๊กไบค์ถือเป็ นกลุ่มที่ยอดขายเติบโตสู งสุ ดในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา แต่ในปี นี้น้ นั คาดว่ายอดขาย
จะไม่เพิ่มสู งมากนัก เนื่องจากขนาดของตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ จากในปี ที่ผา่ นมาที่มียอดขายราว 13,000 คัน โดยบริ ษทั
ตั้งเป้ าเพิ่มยอดขายราว 10-20% (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) ขณะที่ โยอิจิ มิซึทานิ ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอ.พี. ฮอนด้า จํากัด ผูจ้ ดั จําหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ในฐานะที่ฮอนด้าเป็ นผูน้ าํ
แห่ งวงการรถจักรยานยนต์ไทยมาอย่างยาวนานถึ ง 28 ปี ซ้อน และบริ ษทั ฯ มี วิสัยทัศน์ที่ตอ้ งการพัฒนาและผลิ ต
รถจักรยานยนต์เพื่อตอบสนองไลฟ์ ไตล์ใหม่ ๆ อยูต่ ลอด ดังนั้น จึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมใหม่
ตามที่ประจักษ์สู่สายตาผูบ้ ริ โภคชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่มี
ความเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิ ยม แต่เดิมที่ใช้รถในชีวิตประจําวันสู่ การขับขี่ในเชิงสันทนาการและต่อยอดสู่ รูปแบบ
การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ในงานมอเตอร์ โชว์ปีนี้ เราจึงออกแบบและสร้างบูธภายใต้คอนเซ็ปต์ Honda Hub of
Lifester หรื อศูนย์รวมของผูท้ ี่รักการใช้ชีวิตในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเมื่อเข้ามาแล้วจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในแบบ
ที่ ต ัว เองชื่ น ชอบ (เมเนเจอร์ อ อนไลน์ , 2560) จากการศึ ก ษาเบื้ อ งต้น ลัก ษณะความชื่ น ชอบของผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบ สมรรถนะ รู ปทรง ความนิ ยม ความหรู หรา
เป็ นต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั มีคาํ ถามวิจยั ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ดังนั้น ผูว้ ิจยั
ทําการศึกษาปั จจัยอันได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทัศนคติ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ จะส่ งผลต่อการซื้ อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผูป้ ระกอบการนําผลการศึกษามาพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และใช้กาํ หนดแผนกลยุทธ์ในทางการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี
2.2. เพื่อศึกษาปั จจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี
2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดปทุมธานี
2.4 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
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3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีต่างกัน
3.2 ปั จ จัย ทัศ นคติ ได้แ ก่ ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ ด้า นอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
3.3 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
4. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
4.1 ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์ ในการส่ งเสริ ม
และพัฒนาเครื่ องมื อทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มากยิ่งขึ้นและสามารถ
ขยายธุรกิจได้ในอนาคต
4.2 ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์ ในการ
กําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อให้มีความน่ าสนใจและดึ งดู ดกลุ่มลู กค้าให้ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เกิ ดการ
ตัดสิ นใจและความพึงพอใจต่อรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์มากยิง่ ขึ้น
4.3 ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจยั รวมถึงเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจศึกษางานวิจยั
เกี่ยวกับเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์ต่อไป
5. การดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
5.1.1) ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ ง
ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
5.1.2) กลุ่มตัวอย่ าง
เนื่ องจากประชากรมี ขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953)โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
5.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม จํา นวน 400 ชุ ด โดยแต่ ล ะชุ ด จะ
ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยทัศนคติ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
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5.3 ความเชื่ อถือได้ ของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ได้มีการทดสอบความเชื่อมัน่ ดังนี้
3.3.1 ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ปรับแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วไปทําการทดสอบกับ
กลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความ
ต้องการและเหมาะสมหรื อไม่ จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บญั ชา และฐิตา วานิชย์บญั ชา, 2558, น. 159)
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน และดําเนิ นการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดปทุมธานี ใช้การแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้นนําแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนมาจํานวน400ชุ ด เพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ขั้นตอนต่อไป
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิ งพรรณนาในการอธิ บายผลการศึกษา
เรื่ องต่อไปนี้
1.1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ สถานภาพ ที่เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรการวัดแบบนามบัญญัติ
(Norminal Scale) ข้อมู ลด้านอายุ ระดับการศึ กษา และรายได้ เป็ นข้อมู ลที่ ใช้มาตรการวัดแบบเรี ยงลําดับ (Ordinal
Scale) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจํานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น โดยใช้ ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ
1.2) ปั จจัยทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู ้สึก เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรการ
วัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบ
ค่าเฉลี่ ยคะแนนของแต่ละระดับความคิ ดเห็ นของตัวอย่างและอันดับการวิเคราะห์ ของตัวอย่างสถิ ติที่ใช้จึงได้แก่
ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจัดลําดับความสําคัญ
1.3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ /ช่ อง
ทางการจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นข้อมู ลที่ ใช้มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) เนื่ องจากผูว้ ิจัยได้
กําหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง
และอัน ดับ การวิ เ คราะห์ ข องตัว อย่า งสถิ ติ ที่ ใ ช้จึ ง ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและจัด ลํา ดับ
ความสําคัญ
2) สถิติเชิงอ้างอิง ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิ บายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่ องต่อไปนี้
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2.1) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ในลักษณะของการส่ งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
หลายตัว ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ สถานภาพ และอาชีพ ที่เป็ นตัวแปรอิสระที่ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Norminal
Scale) กับการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ซึ่ งเป็ นตัวแปรตามที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
2.2) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ในลักษณะของการส่ งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
หลายตัว ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล เช่ น อายุ ระดับการศึ กษา และรายได้ต่อเดื อน ที่ เป็ นตัวแปรอิสระที่ ใช้มาตรวัด
เรี ยงลําดับ (Ordinal Scale) กับการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ซึ่ งเป็ นตัวแปรตามที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น
(Interval Scale)
2.3) การวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทัศนคติได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู ้ สึก
เป็ นตัวแปรอิ สระที่ ใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น (Interval Scale) กับตัวแปรตาม คื อ การตัดสิ นใจซื้ อรถจักยานยนต์
บิ๊กไบค์ ซึ่ งใช้มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมี
ต่อตัวแปรตาม
2.4) การวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ /ช่ องทางการจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นตัวแปรอิ สระที่ ใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) กับตัวแปรตาม คือการตัดสิ นใจซื้ อรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์ ซึ่ งใช้มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale)
และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม
6. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 261 คน (ร้อยละ 65.25) อายุ 18-28 ปี จํานวน 312 คน (ร้อย
ละ 78.00) มีสถานภาพโสด จํานวน 350 คน (ร้อยละ 87.25) ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 374 คน (ร้อยละ 86.75) อาชีพ
ธุ รกิ จส่ วนตัว จํานวน 125 คน (ร้ อยละ 31.25) ระดับของรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 156 คน
(ร้อยละ 39.00)
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบปัจจัยทัศนคติ
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทัศนคติ โดยภาพรวม พบว่าปั จจัยทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.95, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านความรู ้
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.95, S.D. = 0.70) และด้านอารมณ์ความรู ้ สึกอยู่ในระดับมาก (x = 3.93, S.D. = 0.71)
โดยรายละเอียดแต่ละด้านมีดงั นี้
1) ด้านความรู ้ความเข้าใจ ระดับความคิดเห็นของปั จจัยทัศนคติ ด้านความรู ้ความเข้าใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (x = 3.95, S.D. = 0.71) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทราบว่าการใส่ อุป กรณ์
ป้ องกันช่วยลดการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x = 4.32, S.D. = 0.75) และ
น้อยที่สุดผูต้ อบแบบสอบถามทราบและเข้าใจวิธีการบํารุ งรักษารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (x = 3.70, S.D. = 0.86)
2) ด้านอารมณ์ความรู ้สึก ระดับความคิดเห็นของปั จจัยทัศนคติ ด้านอารมณ์ความรู ้สึกโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(x = 3.93, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้สึกชื่นชอบการออกแบบรู ปทรง
ของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ อยู่ในระดับมากที่ สุด (x = 4.04, S.D. = 0.80) และน้อยที่ สุดผูต้ อบแบบสอบถามรู ้ สึกว่า
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ของท่าน (x = 3.81, S.D. = 0.91)
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ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.05, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.20, S.D. = 0.73) รองลงมาคือด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.12, S.D. = 0.75) ด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.98, S.D. = 0.64) และ
ด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.89, S.D. = 0.73) โดยรายละเอียดแต่ละด้านมีดงั นี้
1) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.00, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้สึกชื่นชอบรู ปทรงของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
(x = 4.09, S.D. = 0.73) และน้อยที่สุดผูต้ อบแบบสอบถามรู ้สึกชื่นชอบการประหยัดนํ้ามันของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (x =
3.77, S.D. = 0.74)
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.90, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้สึกว่าราคาเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x
= 4.05, S.D. = 0.77) และน้อยที่สุดผูต้ อบแบบสอบถามรู ้สึกว่าค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์และซ่อมแซมน้อย
(x = 3.77, S.D. = 0.79)
3) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.20, S.D. = 0.73) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้สึกว่าการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(x = 4.29, S.D. = 0.81) และน้อยที่สุดผูต้ อบแบบสอบถามรู ้สึกว่าขนาดของโชว์รูมและศูนย์บริ การที่มีขนาดใหญ่ (x =
4.09, S.D. = 0.83)
4) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.12, S.D. = 0.76)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้สึกว่าการจัดทําโฆษณาผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ ได้อย่างสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x = 4.22, S.D. = 0.78) และน้อยที่สุดผูต้ อบ
แบบสอบถามรู ้สึกว่าการกําหนดระยะเวลาในการผ่อนชําระที่นานขึ้น (x = 4.05, S.D. = 0.91)
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.10, S.D. =
0.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความชื่นชอบรถจักรยานยนต์ประเภทนี้ เป็ นการ
ส่ วนตัวอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x = 4.23, S.D. = 0.79) และน้อยที่สุดมีความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงาน (x
= 4.04, S.D. = 0.87) ตามลําดับ
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
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สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

t-Test
F-Test
t-Test

0.898
0.000*
0.878

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
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ตัวแปรอิสระ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้านความรู ้ความเข้าใจ
ด้านอารมณ์ความรู ้สึก
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

สถิติที่ใช้ในการ
ค่านัยสําคัญ
ทดสอบสมมติฐาน
F-Test
0.004*
F-Test
0.000*
F-Test
0.000*
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทัศนคติ
MRA
0.000*
MRA
0.000*
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
MRA
0.000*
MRA
0.000*
MRA
0.000*
MRA
0.161

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

7. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะอายุที่ต่างกันจะมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน ดังผลวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-28 ปี (ร้อยละ 78.00) มีความชื่ นชอบและตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
มากที่ สุด รองลงมาเป็ นช่วงอายุระหว่าง 29-30 ปี (ร้ อยละ 19.00) ฉะนั้น จึ งเห็ นได้ว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันมี ผลต่อ
ความชื่ นชอบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่ นแตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสามารถ พึ่งทรัพย์ (2550) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอ่างทอง” พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด อ่างทองต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากผูม้ ีบริ โภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน การรับรู ้ขอ้ มูลในการซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ แตกต่างกัน โดยจากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี พ ฤติ ก รรมการให้ค วามสนใจและตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มากที่ สุด ดังสอดคล้องกับ
แนวความคิดของพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2550 ) ได้กล่าวถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อสิ นค้าซึ่ งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป ซึ่ ง
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคมี ผลต่อการซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สามารถ พึ่งทรั พย์ (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
อ่างทองศึกษาจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด อ่างทอง เมื่อจําแนกตามอายุและอาชี พแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอาชี พ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี ต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ทั้งนี้ เพราะในแต่ละสาขาอาชี พมี เวลาที่ ใช้ในการขับขี่ ไม่
เหมือนกัน ดังสอดคล้องกับแนวคิดของคํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors)
เป็ นหนึ่งในส่ วนที่มีผลต่อบทบาทการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความต้องการในการใช้
สิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นนักการตลาดต้องสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของบุคคลที่อยูใ่ นแต่ละสาขาอาชีพได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สามารถ พึ่งทรัพย์ (2550) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอ่างทอง” พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัย
ส่ วนบุ คคลด้านอาชี พที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด อ่างทอง
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ด้านรายได้เ ฉลี่ ย ที่ แตกต่ า งกันส่ งผลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อ รถจักรยานยนต์บิ๊ กไบค์ข อง
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เพราะรายได้ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนไม่เท่ากัน
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคบางคนรายได้ต่างกันจึ งมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่ น ดังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของงานวิจยั ของ สามารถ พึ่งทรัพย์ (2550) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอ่างทอง” พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด อ่างทองต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยทัศนคติ ด้านอารมณ์ความรู ้สึกส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคใจจังหวัด
ปทุมธานี มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ารู ้สึกชื่นชอบการออกแบบรู ปทรงของรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์มีค่าเฉลี่ย มากที่สุ ด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความชื่ นชอบส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค ทั้งในด้านรู ป ทรง ขนาดของ
เครื่ องและการออกแบบที่ ทนั สมัยสวยงามจึ งเกิ ดอารมณ์และความรู ้สึกต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
สอดคล้องกับแนวความคิด Schiffman and Kanuk (1994, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539) ซึ่ งกล่าวถึงความรู ้สึก
(Affect Component) ไว้วา่ ส่ วนของความรู ้สึก เป็ นส่ วนประกอบที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ (Emotion) หรื อความรู ้สึก
(Feeling) ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อความคิ ดหรื อจากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยที่ สภาพอารมณ์ จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ ท้ งั
ทางด้า นบวกและด้า นลบของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งเกิ ด จากประสบการณ์ ดัง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ด้า นจิ ต ใจในการ
ประเมิ น ผลถึ ง ทัศ นคติ ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งอี ก ด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ อรวรรณ ลลิ ต แจ่ ม เลิ ศ (2557)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับ “ทัศนคติและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่าด้านอารมณ์ความรู ้สึกส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปั จจัยทัศนคติ ด้านความรู ้ความเข้าใจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคใจจังหวัด
ปทุมธานี เป็ นอันดับสอง เมื่ อพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีน้ าํ หนักตัวมากและมี
ขนาดตั้งแต่ 150 กก.ขึ้นไป ไม่เหมือนรถเล็กทัว่ ๆ ไปที่น้ าํ หนักอยูท่ ี่ 90-120 กก.(หรื อมากกว่านิ ดหน่อย) สิ่ งที่เกิดขึ้น
สําหรับมือใหม่ คือการล้ม จากการเลี้ยววงแคบ แบบกลับรถกลางซอย หรื อเลี้ยวออกจากซอย แม้กระทัง่ เวลาเอาเข้าที่
จอด ถ้าเผลอหักแฮนด์สุด รถเอียง แล้วยันไม่อยู่ จะล้มได้ง่าย รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยิง่ ซี ซีสูง ยิง่ แรง ทั้งแรงบิดและ
แรงม้า กําลังเครื่ องยนต์จะสู ง การควบคุมคันเร่ งเป็ นปั จจัยสําคัญ ในการขับขี่มาก ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าผูบ้ ริ โภคทราบว่าการใส่ อุปกรณ์ป้องกันช่วยลดการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ มีค่าเฉลี่ย
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จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

มากที่สุด และทราบและเข้าใจวิธีการบํารุ งรักษารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐาน
กับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) อ้างถึง Schiffman and Kanuk (1994) ซึ่ ง กล่าวถึงส่ วนของความเข้าใจ
(Cognition Component) หมายถึ ง ส่ ว นที่ แ สดงถึ ง ความรู ้ (Knowledge) การรั บ รู ้ (Perception) และความเชื่ อ ถื อ
(Beliefs) โดยที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อความคิดหรื อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งได้รับจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์โดยตรง
ของผูบ้ ริ โภคหรื อจากข้อมูล ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ ลลิตแจ่ม
เลิศ (2557) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ “ทัศนคติและค่านิ ยมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของ
ผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ผลการวิ จัย พบว่ า ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมการตลาด ด้ า นราคา เป็ นปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ ในการตั ด สิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ราคาเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพผูบ้ ริ โภค
เห็นชอบในราคาที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้คุณภาพที่คุม้ ค่ากับราคาที่ตอ้ งเสี ยไปเพื่อความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุ ด และค่ า ใช้จ่ า ยในการบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์แ ละซ่ อ มแซมน้อ ยมี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด ทั้ง นี้ เพราะราคาของ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่ นแตกต่างกันทั้งเรื่ องขนาดของซี ซีรูปทรงและขนาดของเครื่ องยนต์ยิ่งเครื่ องยนต์มี
ขนาดใหญ่ราคาก็จะสู งขึ้นผูบ้ ริ โภคจึ งมองเรื่ องราคาเป็ นสิ่ งที่สําคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2552: 80-81) จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผล
ประโยชน์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงิ นที่ จ่ายไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลธร ทองหุ ้ม (2552)
“ศึ กษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมและการตัดสิ น ใจซื้ อ รถจักรยานยนต์เกี ย ร์ อ ตั โนมัติของลู กค้าในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา” ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์เกียร์
อัตโนมัติในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาแตกต่างกัน ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
ส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านสถานที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงานให้บริ การและด้านกระบวนการให้บริ การ
แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ช่องทางการในจัดจําหน่าย เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอันดับที่สองในการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ามีการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และขนาดของโชว์รูมและศูนย์บริ การที่มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับในการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ทั้งนี้ เพราะสถานที่ หรื อช่ องทางในการจัดจําหน่ ายที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกดู รูปทรงรู ปแบบของรถจักรยานยนต์
บิ๊ กไบค์ และศึ กษาข้อมู ลของรถจักรยายนต์บิ๊กไบค์โดยทางเวปไซต์ต่าง ๆ ที่ เข้าถึ งข้องมู ลได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลของราคาของแต่ละรุ่ นที่ผบู ้ ริ โภคสนใจได้อย่างสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูล
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของกุ ล ธร ทองหุ ้ม (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมและการตัด สิ น ใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์เกียร์ อตั โนมัติของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์เกียร์ อตั โนมัติ
ของลูกค้าในจังหวัด พระนครศรี อยุธยาต่างกัน
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สามในการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรูปแบบของแต่ละรุ่ นรู ปทรงและขนาดซี ซีให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกซื้ อ โดย เมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ารู ปทรงของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด และการประหยัดนํ้า มัน ของ
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รถจัก รยานยนต์บิ๊ก ไบค์มีค่า เฉลี่ย น้อ ยที่สุ ด ทั้งนี้ เพราะรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็ นรถที่ แสดงถึ ง ความมีรสนิ ยม
ความชื่นชอบ มีความทันสมัยของเครื่ องยนต์มีความแข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพ และการออกแบบรู ปทรงและตรายี่หอ้
ให้เป็ นที่รู้จกั แก่ผบู ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ทม์พงษ์ ขําเกิด (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถจักรยานยนต์ยหี่ ้อฮอนด้าใน เขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ยหี่ อ้ ฮอนด้า ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน
จากการศึกษาและวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางในการทําการวิจยั ครั้งต่อไป
ดังนี้
1) ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้ทาํ การศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบเจาะลึกในรายละเอียดของแต่
ละรุ่ นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนขึ้น
2) ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การ ตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านต่างๆ เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุ งด้านการออกแบบและขั้นตอนการผลิตที่มี มาตรฐานยิง่ ขึ้น
3) ควรมีการศึกษาวิจยั ร่ วมของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรเพื่อให้
เกิ ดการขับเคลื่ อนในการแก้ปัญหาในเชิ งบู รณาการ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนารู ปแบบในการป้ องกันอุบตั ิ เหตุทาง
จราจรในภาพรวมต่อไป
8. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี ต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนแตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ปั จจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคใจจังหวัด
ปทุมธานี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อทําการทดสอบสมมติฐานเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรู ้ ความ
เข้าใจ และด้านอารมณ์ความรู ้สึกส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคใจจังหวัดปทุมธานี
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี อาํ นาจการพยากรณ์ ร้อยละ 42.8 และด้านที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี มากที่ สุด คือ ด้านอารมณ์ความรู ้ สึก (β = 0.515) และด้านความรู ้
ความเข้าใจ (β = 0.188)
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี
อํานาจการพยากรณ์ ร้อยละ 65.0 และด้านที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี มากที่ สุด คือ ด้านราคา (β = 0.350) รองลงมาคือสถานที่ จดั จําหน่ าย (β = 0.278) และน้อยที่ สุดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (β = 0.228)
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จากการศึ ก ษา เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถจัก รยานยนต์บิ๊ ก ไบค์ข องผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุมธานี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) การวิจยั ทัศนคติ พบว่า
1.1) ด้านอารมณ์ ความรู ้ สึกส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี มากที่สุด ผูผ้ ลิตต้องทําการออกแบบรู ปทรงให้เข้ากับผูบ้ ริ โภคเพื่อเพิ่มความรู ้สึกในการขับขี่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภค
รู ้สึกถึงความลงตัวระหว่างผูบ้ ริ โภคกับตัวรถจักรยานยนต์ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกดูดีในเวลาการขับขี่
1.2) ด้านความรู ้ความเข้าใจเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจอยูเ่ สมอ การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
ช่วยลดการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาํ คัญมากในการขับขี่ อุปกรณ์ป้องกันต้องมี
ลักษณะที่แข็งแรงทนทุกสภาพอากาศ การผลิตออกแบบอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทานนํ้าหนักเบาเพื่อป้ องกันอันตราย
และเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในขณะขับขี่การออกแบบชุดป้ องกันในการขับขี่ในราคาที่เหมาะสมและทําการ
อบรมบุคคลพนักงานในเชิ งลึกเพื่อที่จะบํารุ งรั กษารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ให้อยู่กบั ผูบ้ ริ โภคได้นานขึ้นโดยการทํา
คู่มือเช็คระยะเมื่อถึงระยะที่กาํ หนดที่จะต้องเข้าบํารุ งรักษา
2) การวิจยั ส่ วนประสมการตลาด พบว่า
2.1) ด้านราคา ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์และซ่ อมแซมน้อย ผูบ้ ริ โภคคํานึ งถึงเรื่ องเนื่ องจากค่า
ซ่ อมบํารุ งมี ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งดังนั้นทางโชว์รูมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ควรทําตารางราคาอะไหล่แต่ละชิ้ นเพื่อ
ประเมินราคาเปรี ยบเทียบราคาให้เป็ นทางเลือกของผูบ้ ริ โภคที่มีงบประมาณน้อย
2.2) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ขนาดของโชว์รูมและศูนย์บริ การที่ มีขนาดใหญ่เพื่อรองรั บในการใช้
บริ การของผูบ้ ริ โภคไม่ทวั่ ถึง บางโชว์รูมก็ไม่มีที่สําหรับทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนื่ องจากบางโชว์รูมมี
พื้นที่จาํ กัดไม่สามารถให้บริ การทดลองขับขี่ได้ โชว์รูมควรจัดสถานที่ให้ผบู ้ ริ โภคทดลองขับขี่ที่โชว์รูมใหญ่ฟรี โดยมี
รถบริ การรับส่ งเผือ่ ให้ให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในการใช้บริ การ
2.3) ด้านผลิตภัณฑ์ จําเป็ นอย่างยิ่งบริ ษทั ผูป้ ระกอบการจะต้องทําการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด โดยไม่ตอ้ งให้ผูบ้ ริ โภคต้องไปทําการดัดแปลงกับผูป้ ระกอบการ
ภายนอกในภายหลัง ซึ่ งการทําเช่นนี้จดั เป็ นการเพิ่มมูลค่า (Value added) ให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
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