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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อรถจักรยานยนต์ Stallions CT 400
ของกลุ่มลูกค้ าทีอ่ ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING THE DECISION Buy STALLIONN CT400
MOTORCYCLE IN BANGKOK
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา (1) คุณสมบัติของลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 และ (2) ปัจจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครโดย
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่ซ้ื อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 25-34 ปี มีระดับ
การศึกษาสู งสุ ดคือปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00120,000 บาท ที่ตดั สิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 เพราะปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยเมื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วยประสมทางการตลาดด้านราคาและ
ด้านกระบวนการมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากรองลงมาคือปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นค่ามาก สาหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400
ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study (1) the characteristics of demographic characteristics.
Opinions about marketing mix factors for purchasing motorcycle Stallions CT400 and (2) factors
influencing the purchase of Stallions CT400 motorcycles of customers in Bangkok by quantitative
research The sample group is 400 motorcycle Stallions CT400 buyers in Bangkok The sample consisted
of 400 motorcycle Stallions CT400 buyers in Bangkok. Most of the respondents were male, aged 25-34
years, with the highest education level, bachelor degree. Profession as a private company employee Have
an average monthly income 10,001-20,000 baht decided to buy motorcycle Stallions CT400 because of
marketing mix factors When analyzing the marketing mix factors in each aspect, it is found that the
marketing mix factors in terms of price and process have a high level of opinions. And there is a high
level of opinion, followed by the marketing mix of physical characteristics There is a high value comment.
For the hypothesis testing, it is found that marketing mix factors Influence the decision to buy motorcycle
Stallions CT400 of the customers in Bangkok. With statistical significance at the level of 0.05
Keyword : Demographic characteristics, marketing mix, purchasing decisions
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
แต่เดิมปั จจัยสี่ ของมนุษย์เพื่อการดาเนิ นชีวติ ประกอบด้วย อาหาร ที่อยูอ่ าศัยเครื่ องนุ่งห่ ม และยา
รักษาโรค แต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปั จจุบนั ปั จจัยต่อการ ดารงชีวิตของ
มนุษย์เพิ่มมากขึ้น ปั จจัยสาคัญอีกสิ่ งหนึ่งสาหรับการดารงชีวติ ในปั จจุบนั คือ ยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทาง เพื่อการติดต่อผูค้ นและประกอบอาชีพ แต่เดิมยานพาหนะเริ่ มมาจาก ความจาเป็ นที่จะต้องใช้เป็ น
ส่ วนช่วยในการเดินทางแต่ต่อมานาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ จนทาให้ รู ปลักษณะของยานพาหนะมีความ
แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รู ปลักษณะของ ยานพาหนะถูกพัฒนาขึ้นมาหลากหลาย
รู ปแบบ อาทิเช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก
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ในบริ บทของสังคมไทยรถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะ ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมี
บทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ของคนไทย เนื่ องด้วย รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะที่ให้ความคล่องตัว
ในการเดินทาง รวมทั้งยังเป็ นยานพาหนะที่ใช้ใน การคมนาคมขนส่ งและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และที่สาคัญ
รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะที่มีราคา สอดคล้องกับรายได้ของประชากรสวนใหญ่ของประเทศ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1)เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และคุณภาพค้า
สิ นค้า ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจัย
(1) ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นลูกค้าที่ซ้ื อ
รถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
(2) ขอบเขตด้านเนื้อหาตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของ
กลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่ งเสริ มทางการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการตัวแปรตาม ได้แก่
การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาการศึกษาและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจที่จะซื้ อรถจักรยานยนต์
Stallions CT400 และสามารถนาข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาและพัฒนารู ปแบบศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุคล
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ตลอดจนใช้เป็ น
พื้นฐานสาหรับงานวิจยั ในครั้งต่อไป (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย เป็ นประโยชน์ทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจ
เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ได้ทราบถึง ปั จจัยส่ วนบุคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อ
นาไปใช้การปรับปรุ งและพัฒนาการขายและการบริ การของลูกค้า ของ บริ ษทั พาวเวอร์ สตาเลี่ยน จากัด ให้
มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) กล่าวว่า การแบ่ง
ส่ วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นลักษณะที่สาคัญ และ
สถิติที่วดั ได้ของ ประชากรและช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย (1) เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิงมี
ความแตกต่างกันในเรื่ องรู ปร่ าง ความถนัด สภาพจิตใจ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป โดย
เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องค่านิยม ความคิด ทัศนคติ (2) อายุ หมายถึง อายุที่แตกต่าง
กันของบุคคลจะทาให้ความต้องการของสิ นค้าหรื อบริ การแตกต่างกันออกไปด้วย อายุเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ถึงความมี
ประสบการณ์ในเรื่ องต่างๆของบุคคล (3) ระดับการศึกษา หมายถึง เป็ นปั จจัยที่ทาให้บุคคลมีความคิด ค่านิยม
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง การศึกษาจึงเป็ นตัวกาหนดในการเลือกสรรของแต่ละบุคคล (4) อาชีพ
หมายถึง อาชีพของแต่ละบุคคลนาไปสู่ ความต้องการของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันโดยนักการตลาด
ต้องศึกษาและจัดเตรี ยมสิ นค้าและบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเหล่านี้ (5) รายได้
หมายถึง มีผลต่ออานาจการซื้ อของแต่ละบุคคล บุคลที่มีรายได้สูงจะเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีและเน้นที่
ภาพพจน์ของสิ นค้า
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด อาร์มสตรองอาดัม เดไนซ์และคอทเลอร์
(Armstrong, Adam, Denize, & Kotler, 2012) ได้ให้คาจากัดความของคาว่าส่ วนประสมทางการตลาด
(marketing mix) ไว้วา่ เป็ นชุดของเครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้เป็ นยุทธวิธีที่ผสมผสานปั จจัยด้านต่าง ๆ
ส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด เป็ น
ปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุ รกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ต ภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ า ย การ
ส่ ง เสริ ม การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ สามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาด
อีกอย่างหนึ่งว่า ส่ วนประกอบทั้ง 7 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียมกัน แต่
ขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้ าหมายการตลาด คือ ผูบ้ ริ โภค (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (product) ผลิตภัณฑ์
(product) มีผใู ้ ห้ความหมายของผลิตภัณฑ์ไว้หลายท่านดังนี้ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543) ได้ให้
ความหมายของผลิตภัณฑ์วา่ สิ่ งที่เสนอแก่ตลาดเพื่อการรู ้จกั การเป็ นเจ้าของ การใช้และการบริ โภคและ
สามารถตอบสนองความจาเป็ นและความต้องการของการตลาดได้ (1) ผลิตภัณฑ์อาจเป็ นตัวสิ นค้า บริ การ
ความคิด สถานที่ องค์การ หรื อบุคคล (2) ปัจจัยด้านราคา (Price) เมื่อมีการกาหนดผลิตภัณฑ์และบริ การตาม
ความต้องการของตลาดเป้ าหมายแล้วเจ้าของธุ รกิจจะต้องมีการกาหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุ รกิจ ว่าราคา หมายถึง จานวนเงินที่บุคคล
จ่ายเพื่อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งแสดงเป็ นมูลค่าที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ใช้สินค้าหรื อบริ การ (3) ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย (place of distribution) เมื่อธุ รกิจสามารถกาหนดราคาให้
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เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแล้ว จึงต้องวางแผนเพื่อนาสิ นค้าหรื อบริ การนั้นออกจาหน่าย ด้วย
ช่องทางจัดจาหน่ายที่เหมาะสม (4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย (promotion) เพื่อการแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบ
ข้อมูล เตือนความจา และกระตุ่นให้เกิดความต้องการและซื้ อสิ นค้า (5) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้าน
บุคคล หมายถึง การจัดการอย่างประสิ ทธิ ภาพด้วยบุคลากรโดยเริ่ มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมรวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลักษณะที่จาเป็ นต่อการให้บริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าหรื อ (6) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง การออกแบบวางผังสานักงาน
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในสานักงาน การจัดวางโต๊ะทางาน เฟอร์ นิเจอร์ ภายในสานักงานให้มีระเบียบเรี ยบร้อย
เพราะในปั จจุบนั การสร้างตราสิ นค้าหรื อภาพลักษณ์ทางธุ รกิจไม่ได้อยูท่ ี่การสื่ อสารการตลาดอย่างเดียว แต่
ยังรวมไปถึงอาคารสานักงานที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ (7) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ปัจจัย
ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการ หมายถึง เป็ นวิธีการส่ งมอบคุณภาพการบริ การให้กบั ผูม้ าใช้
บริ การ ซึ่งในองค์กรหนึ่งๆ มักประกอบด้วยหลายกระบวนการ จึงต้องมีการออกแบบกระบวนให้เชื่ อมโยง
กัน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองผูม้ าใช้บริ การได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้อง จึงจะส่ งผล
ให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจในกระบวนการนั้นได้
กล่าวโดยสรุ ป ทางผูว้ จิ ยั เห็นว่า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่ม
ของเครื่ องมือการตลาด ซึ่ งธุ รกิจใช้ร่วมกันในการกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด คือความ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือมือทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อุกฤษ อุทยั วัฒนา ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง ตามความคิดเห็นลูกค้า ผลการวิเคราะห์ อยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน ได้ดงั นี้ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ และรองลงมาด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
อภิรักษ์ จันทร์ กลับ (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดระยอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในจัง
หวังระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า จานวน 400 คน ตัวอย่าง
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จตุพร เกตจินดา (2558) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่ส่งเสริ มการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสอง ในจังหวัด
จันทบุรี การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งเสริ มการตัด สิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี ” มี วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อรถยนต์มือสองที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อใน จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อ
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ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการกาหนดกลุ่ม
ธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ยีห่ อ้ โตโยต้า รุ่ นโคโรล่า อัลติส ของผูท้ ี่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประเทศไทยถือเป็ นศูนย์กลาง
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีบริ ษทั รถยนต์ช้ นั นาหลายแห่งมาตั้งฐานผลิตในไทย
เช่น โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ฟอร์ด เป็ นต้น ซึ่ง การแข่งขันในตลาดรถยนต์มากขึ้นเรื่ อยๆ และในส่ วนของ
ตลาดรถยนต์ที่นงั่ ของไทยนั้น มี กรชนก ดิษฐเล็ก (2558) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาส่ วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสิ นค้า และ
แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของคนในจังหวัดนนทบุรีกลุ่ม ตัวอย่างคือ
ประชากรที่สนใจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถทาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ท าการสุ่ มตัวอย่างแบบ สะดวก จานวน 400 ชุด
โดยมีเครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.900 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 84.0 มี
อายุ 25 - 34 ปี ร้อยละ 52.0 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 27.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000
บาท ร้อย ละ 43.3 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 39.7 ต้องการซื้ อรถบิ๊กไบค์ยหี่ อ้ Kawasaki ร้อยละ
49.3 และต้องการซื้ อรถบิ๊กไบค์ประเภท sport ร้อยละ 37.0 โดยให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน ประสมทางการ
ตลาด โดยรวมในระดับมาก ซึ่ งให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มากที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดและปั จจัยด้าน ราคา ส่ วนในด้านคุณค่าตราสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยรวมในระดับมาก ซึ่ งให้ความสาคัญ กับการรู ้จกั ตราสิ นค้ามากที่สุด
รองลงมาคือ คุณภาพที่ถูกรับรู ้ ความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า และความ ภักดีต่อตราสิ นค้า และมีแรงจูงใจที่เกิด
จากตัวผลิ ตภัณฑ์อารมณ์ และอุปถัมภ์ร้านค้า ในระดับมาก สาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
แรงจูงใจและ คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี ร้อย
ละ 53.7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กรอบแนวความคิด
ปัจจัยส่ วนบุคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่ งเสริ มทางการตลาด
5. บุคลากร
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการ

การตัดสิ นใจซื้อรถจักรยานยนต์
Stallions CT 400 ของกลุ่มลูกค้ าทีอ่ ยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
(1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallion CT400 ที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ งจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับ
ความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตรคอแครน (Cochran, 1997) ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คนซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นนาข้อมูล
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ทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิง
พรรณนา เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวความคิด
และ (2) สถิติเชิงอนุมาน เพ่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression
analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย อายุระหว่าง 35-34 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท นอกจากนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก กล่าวคือให้ความสาคัญกับด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นจริ ง ยอมรับสมมติฐาน ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่าการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานครย่อมมีผลมาจากปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เช่นกัน สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถจักยานยนต์ Stallions CT400 สอดคล้องไปกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ จากปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีเพียง 5 ด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยมีความคิดเห็น
ไปทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลกร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการเพิม่ สู งขึ้น จะส่ งผล
ให้การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เพิ่มสู งขึ้น
ตามไปด้วย เมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านทางกายภาพมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านบุคลากร ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด และด้านกระบวนการน้อยที่สุด ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า มีปัจจัย
ส่ วนประสมทางการทางการตลาด 2 ด้านที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400
ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี มี ระดับการศึก ษาปริ ญญา
ตรี มี อาชี พ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,001-20,000 บาท สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ใ นปั จจุบ นั ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งหลายพื้นที่มีการจราจรแออัดจึงเป็ นโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการในการเพิ่มช่ องทางในการจัดจาหน่ ายโดยเฉพาะในปั จจุ บ นั ส่ วนใหญ่ ผูช้ ายหันมาขับ
มอเตอร์ ไซค์ม ากขึ้ น เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจยั ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)
กล่าวว่า การแบ่งส่ วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่ วน บุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ น
ลักษณะที่สาคัญ และสถิติที่วดั ได้ของ ประชากรและช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะ
ด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม ช่วยอธิ บายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายนั้น ข้อมูลด้าน
ประชากรจะสามารถเข้าถึงและ มีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถจักรยานยนต์ Stallions
CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา และด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยมาก และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการเลือกตัดสิ นใจซื้ อรถ Stallions CT400
ผูต้ อบแบบสอบถามพิจารณาจาก ราคาที่ถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น ระยะเวลาผ่อนชาระมีความเหมาะสม การอานวย
ความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้า รวมถึงตัวรถที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามจะเห็นได้วา่ ประเด็นที่กล่าวมาคือสิ่ งที่
ธุ รกิจพยายามนาเสนอเพื่อให้ลูกค้ารับรู ้ ซึ่ งกับสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีกบั อาร์ มสตรองอาดัม เดไนซ์
และคอทเลอร์ (Armstrong, Adam, Denize, & Kotler, 2012) ที่กล่าวว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(marketing mix) คือชุดของเครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้เป็ นยุทธวิธีที่ผสมผสานปั จจัยด้านต่าง ๆ เพื่อ
นาเสนอและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ อุกฤษ อุทยั
วัฒนา ที่กล่าวว่า ตามความคิดเห็นลูกค้า ผลการวิเคราะห์ อยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน ได้ดงั นี้ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ รองลงมาด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การและด้านราคาตามลาดับ
ประเด็ดที่น่าสนใจคือ ถึงแม้การศึกษาจะมีความแตกต่างกันในลาดับของการให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแต่ละด้าน แต่เป็ นที่สังเกตได้วา่ ในรายละเอียดของแต่ละปั จจัยส่ วนประสมทาง
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การตลาด ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อยังคงให้ความสาคัญกับด้านราคา เพราะการตัดสิ นใจซื้ อผูซ้ ้ื อจะทาการหาข้อมูล
และเปรี ยบเที ย บราคากับ รถจัก รยานยนต์ยหี่ ้ออื่นเสมอ อีกทั้งการให้ความสาคัญต่อปั จจัยต่าง ๆ ในลาดับที่
แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน ทาให้การรับรู ้และการให้ความสาคัญ
กับปั จจัยต่าง ๆ แตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจัก รยานยนต์ Stallions CT400 โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยเมื่อวิเคราะห์ใ นรายละเอี ยดต่ าง ๆ
พบว่า เห็นด้วยมากกับการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 เพราะชอบในรู ปลักษณ์สวยงามมีคา่ เฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ เห็นด้วยมากกับการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ รู ปลักษณ์ของรถจักรยานยนต์ Stallions
CT400 เห็นด้วยมากกับการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 จากการได้เข้าชมรถภายในงาน
มอเตอร์ โชว์ ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์บริ การ หรื อในสื่ อโฆษณา และเห็นด้วยมากกับการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ Stallions CT400 เพราะชอบในตราสิ นค้า และภาพของตราสิ นค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เห็น
ด้วยมากกับการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 เพราะคาแนะนาจากกลุ่ม เพื่อน พนักงานขาย หรื อ
เห็นจากโฆษณา มีค่าเฉลี่ย เห็นด้วยมากกับการวิเคราะห์คุณภาพของรถจักรยานยนต์ Stallions CT400
หลังจากทดลองหรื อใช้ง านแล้ว เพื่ อประกอบการจัดสิ นใจซื้ อ และเห็ น ด้วยมากกับ การตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ Stallions CT400 จากที่ท่านได้เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานมาก่อนแล้ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการเลือกตัดสิ นใจซื้ อรถ Stallions CT400 ผูต้ อบแบบสอบถามพิจารณาจากการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 เพราะชอบในรู ปลักษณ์สวยงาม และทาการเปรี ยบเทียบราคา
คุณภาพ รู ปลักษณ์ของรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ในแต่ละตราสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจซื้ อ และตัดสิ นใจ
ซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 เพราะชอบในตราสิ นค้า และคุณภาพของตราสิ นค้าจะเห็นได้วา่ ประเด็นที่
กล่าวมาคือสิ่ งที่ธุรกิจพยายามนาเสนอเพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ซึ่ งกับสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีของ (Kotler,2000) ที่ได้กล่าวว่า (1)บุคคลที่ตดั สิ นใจซื้ อโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ
(Economic Man Theory) ทฤษฏีน้ ีสมมติวา่ ผูบ้ ริ โภคใช้ หลักเหตุผลในการประเมิน จัดลาดับทางเลือกแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ และเลือกทางเลือกที่ให้มูลค่าสู งสุ ด โดยพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสี ย ซึ่งตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์
สังคมพบว่าไม่เป็ นความจริ ง เนื่องจากทฤษฏีน้ ีเห็นว่า 1.1 บุคคลมีขอ้ จากัดทางด้านทักษะ อุปนิสัย และการ
กระทาที่สะท้อนจากความรู้สึกตนเอง 1.2 บุคคลมีขอ้ จากัดด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์และจุดมุ่งหมายที่มีอยู่ 1.3
บุคคลมีขอ้ จากัดด้านความรู ้ผบู ้ ริ โภคอยูใ่ นตลาดที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถตัดสิ นใจโดยใช้หลักเหตุผล (2)
บุคคลที่ตดั สิ นใจซื้ อโดยคล้อยตามผูอ้ ื่น (Passive Man Theory) ทฤษฏีน้ ีแสดงว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นผูย้ อมจานนต่อ
การใช้ความพยายามทางการตลาดของนักการตลาด ซึ่ งจะตรงกันข้ามกับทฤษฏีแรก โดยมองว่าผูบ้ ริ โภคมี
การรับรู ้จากสิ่ งกระตุน้ และเป็ นผูซ้ ้ื อที่ไม่มีเหตุผลพร้อมที่จะยอมรับเครื่ องมือของนักการตลาด ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคจึงยอมจานนต่อพนักงานขายมืออาชีพซึ่ งได้รับการฝึ กอบรมทางด้านการขาย และยังสอดคล้องกับ
แนวความคิดของWalters (1987, อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2550) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจ ไว้วา่
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หมายถึง กระบวนการในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือกที่ผตู้ ดั สิ นใจมี อยู่ ซึ่ งเป็ น
ทางเลือกที่ได้มีการประเมินแล้วว่าเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยมีกระบวนการในการ ตัดสิ นใจ 5
ขั้นตอน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของนาฤอนงค์ นามบุคดี (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์อตั โนมัติระหว่างตราสิ นค้าหลัก ๆ เพื่อนาเสนอและ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และยังสอดคล้องกับยังสอดคล้องกับการศึกษาของไชยสฤทธิ์
จูวฒั นสาราญ (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 323 ราย จาแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ ระดับการศึกษา และระบบ
เครื่ องยนต์ ประเด็นที่น่าสนใจคือ การที่จะตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ตอ้ งอาศัยปั จจัยต่าง ๆ ที่นามาวิเคราะห์ใน
การตัดสิ นใจซื้ อ เช่น การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ เพราะชอบในรู ปลักษณ์สวยงาม การเปรี ยบเทียบราคา
คุณภาพ จากการได้เข้าชมรถภายในงานมอเตอร์ โชว์ ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์บริ การ หรื อในสื่ อโฆษณา และจะ
เห็นได้วา่ การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ ผูบ้ ริ โภคยังคงคานึงถึงตราสิ นค้า และคุณภาพของตราสิ นค้าด้วย
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการศึกษาสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 โดยเมื่อ
วิเคราะห์รายละเอียดพบว่ามีเพียง 5 ด้านที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400
ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
Stallions CT400 ในขณะที่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคาไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 โดยผลของความมีอิทธิพล
ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และการตัดสิ นใจซื้ อของของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
สอดคล้องกับแนวความคิดและทฤษฎีของWalters (1987, อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2550, น. 49) ได้ให้
ความหมายของการตัดสิ นใจ ไว้วา่ หมายถึง กระบวนการในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ
ทางเลือกที่ผตู ้ ดั สิ นใจ มีอยูซ่ ่ ึ งเป็ นทางเลือกที่ได้มีการประเมินแล้วว่าเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยขอ
อภิปรายแต่ละประเด็นดังนี้ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions
CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400
ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเนื่องจากผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อได้รับรู ้ถึงโชว์รูมที่ใกล้แหล่งชุมชนรวบทั้ง
มีจานวนโชว์รูมมีหลายสาขาครอบคลุมกลุ่มผูท้ ี่สนใจหรื อตัดสิ นใจซื้ อ และมีความสะดวกในการเดิน ซึ่ ง
ตอบสนองต่อความต้องการของผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผทู ้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อเกิดความพึงพอใจในด้าน
สถานที่ จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ยีห่ ้อโตโยต้า รุ่ นโคโรล่า อัลติส ของผูท้ ี่อาศัยในเขต
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กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยช่องทางการจัดจาหน่าย ส่ งผลเชิงบวกต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ โตโยต้า รุ่ นโคโรล่าอัลติสของผูท้ ี่อาศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเป็ นอันดับสุ ดท้าย
แสดงให้ เห็นว่า การที่มีศูนย์บริ การที่สามารถเข้าไปใช้บริ การได้ง่าย มีจานวนมากและมีความน่าเชื่อถือ จะช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคไว้วางใจว่าหากเกิดปั ญหาจะสามารถนารถยนต์เข้าซ่อมได้ง่าย ไม่ตอ้ งเดินทางไกล
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรถจักรยานยนต์
Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้อสามารถรับรู ้ได้ถึงการ
โฆษณาการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กบั ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับรถจกรายานยนต์ Stallions CT400 รวมถึงการจัดโปรโมชัน่ สาหรับผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
Stallions CT400 อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยกระตุน้ ให้ผทู ้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อเกิดความพึงพอใจ จากที่กล่าว
มาสอดคล้องกับผลการศึกษาของอภิรักษ์ จันทร์ กลับ (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดระยอง จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดมีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมของการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นบุ ค ลากรมี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจรถจัก รยานยนต์
Stallions CT400 ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ องจากผูท้ ี่ ต ดั สิ นใจซื้ อสามารถรั บ รู ้ ไ ด้ว่า
พนัก งานขาย ของบริ ษทั พาวเวอร์ สตาเลี่ยน จากัด อัธยาศัยดี ยิม้ แย้ม แจ่มใส พนักงานซ่อมบารุ งมีความ
ชานาญเกี่ยวกับเครื่ องยนต์ของรถจักรยานยนต์รุ่นนี้เป็ นอย่างดี และพนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การแก่
ผูท้ ี่ตดั สิ นซื้อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ซึ่ งการบริ การของพนักงานเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ผทู ้ ี่
ตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรชนก ดิษฐเล็ก
(2558) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในจังหวัดนนทบุรี พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านบุคลากรมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมของการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์
Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิ พลต่อการต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อ
สามารถรับรู ้ได้จากบรรยากาศภายในห้องรับรองมีการตกแต่ง น่านัง่ มีเครื่ องดื่มระหว่างรอ และมีตวั แทนจัด
จาหน่ายมีการตกแต่งภายนอกที่โดดเด่น สามารถจดจาได้ง่ายรวมไปถึงมีพ้นื ที่สาหรับจอดรถอย่างเพียงพอ
ส่ งพลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนาภรณ์ ยศไพบูลย์ (2559) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า รุ่ นโคโรล่า อัลติส ของผูท้ ี่
อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง
กายภาพมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมของ การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของ
กลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูท้ ี่
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ตัดสิ นใจซื้ อสามารถรับรู ้ได้จากมีการอานวยความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้า อีกทั้งยังมีข้ นั ตอนขอสิ นเชื่อที่
มีความรวดเร็ วทัน และมีกระบวนการชาระเงินมีความรวดเร็ ว ส่ งผลทาให้ผทู ้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อเกิดความพอใจ
ด้านกระบวนการ ของบริ ษทั พาวเวอร์ สตาเลี่ยน จากัด ซึ่ งสอดคล้องกับกรศึกษาของไชยสฤทธิ์ จูวฒั นสาราญ
(2544) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดมหาสารคาม
ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้า นกระบวนการมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมของ
การตัดสิ นใจซื้ อรถจัก รยานยนต์ Stallions CT400 ของกลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) จากผลการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ น้ นั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานของบริ ษทั เอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ดังนั้นผูป้ ระกอบการในธุ รกิจรถจักรยานยนต์สามารถนาข้อมูลดังกล่าว
ไปวางแผนในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายชัดเจนเพื่อทาการตลาดให้เหมาะสม และพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย จะทาให้รถจักรยานยนต์ประสบผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ในทางธุ รกิจ
มากขึ้น (2) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ Stallions CT400 มากที่สุด รองคือด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านบุคลากร และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายตามลาดับ ดังนั้น ด้านราคา เป็ นสิ่ งที่ผปู้ ระกอบการควรให้ความ
สนใจมากที่สุด การจัดราคาที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์สามารถช่วยให้ผทู ้ ี่สนใจซื้ อตัดสิ นใจซื้ อตัวรถจักรยานยนต์
ได้ง่ายมากขึ้น ด้านกระบวนการ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อส่ วนมากให้ความสาคัญเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกใน
การขนส่ งสิ นค้า ลักษณะทางกายภาพ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อส่ วนมากให้ความสาคัญกับพื้นที่ให้บริ การ Service ที่มี
อย่างเพียงพอ ตลอดจนพื้นที่สาหรับจอดรถ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูท้ ี่ ตดั สิ นใจซื้ อส่ วนมากความความสาคัญ
เกี่ ยวกับ รถจัก รยานยนต์ที่ หลายรุ่ น หลายสี ตลอดจนมีรูปลักษณะที่สวยงาม เพราะฉะนั้นผูป้ ระกอบการ
ควรออกแบบรถที่ตรงต่อความต้องการ เพื่ อความพึ งพอใจสู งสุ ดของผูท้ ี่ ตดั สิ นใจซื้ อรถจัก รยานยนต์
ด้า นบุคลากร ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อส่ วนมากให้ความสาคัญระดับปานกลาง ดังนั้นผูป้ ระกอบการ ควรจัดฝึ กอบรม
พนักงานซ่อมบารุ งให้มีความรู ้ ความชานาญมากยิง่ ขึ้น ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูป้ ระกอบการควรเลือก
สถานที่ต้ งั ในที่ทาเล ที่เดินทางสะดวก กล่าวคือควรตั้งอยูบ่ ริ เวณที่เป็ นจุดสังเกตได้ง่าย เนื่องจากความความ
สะดวกสบายในการเดินทางเป็ นเหตุผลสาคัญประการหนึ่ งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ผูป้ ระกอบการควรจัดทาสื่ อโฆษณาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโหมดตัวสิ นค้า เพื่อที่จะทาให้ผตู ้ ดั สิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ให้ทราบถึงข้อมูลมาก
ยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ให้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อจะทาให้ได้ขอ้ มูลความ
คิดเห็นที่หลากหลาย และได้ทศั นคติหรื อมุมมองที่แตกต่างกันออกไป (2) เพื่อพัฒนาข้อคาถามในแต่ละด้าน
ของตัวแปรเพื่อให้ได้มุมมองด้านความคิดเห็นที่กว้างมากขึ้น (3) ให้ศึกษาตัวแปรในด้านอื่น ๆ ที่อาจมีความ
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อจะได้มีขอ้ มูลใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
รถจักรยานยนต์
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