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50601385 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ / รถจักรยานยนตฮอนดา

 อภิญญา  เขมวราภรณ  : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา 

บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : อ.ดร.สุวิชา             

วรวิเชียรวงษ. 73 หนา.

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและ ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  ลูกคาของบริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 142 คน จากจํานวนประชากร 219 คน โดยจากการตอบแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

        ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสวนบ ุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา 
บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด พบวาเปนเพศหญิง อายุ 21–30 ป มีสถานภาพสมรส สวนใหญมีการศึกษาระดับ ปวช./

ปวส. มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได 5,001–10,000 บาทตอเดือน 
        ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอทิธิพลตอ การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท    

เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีคาเฉลี่ยเปนอันดับหนึ่ง คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาเปนปจจัย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานราคา และดานสงเสริมการขาย ตามลําดับ ผลการวิจัยปจจัยตาง ๆ ในรายละเอียด

มีดังนี้

 ดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมากที่สุด ไดแก รถจกัรยานยนตฮอนดา มีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก 
 ดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดย

ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมากที่สุด ไดแก อัตราการชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา มีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมากที่สุด ไดแก บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่

ตั้งอยูในแหลงชุมชน 
 ดานสงเสริมการขาย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา  มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมากที่สุด ไดแก มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ 

 ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจาก สวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจในยี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            ปการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนักศึกษา .......................................................................
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50601385 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
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APINYA  KHEMVARAPORN : FACTORS INFLUENCED OVER DECISION - MAKING 
FOR THE PURCHASE OF HONDA MOTORCYCLE. K.P.HONDA CO., LTD. AMPHOE MUEANG, 
NAKHON PATHOM PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : SUVICHA
WORAVICHIANWONG, Ph.D. 73 pp.

This research aims to study personal factors. Marketing mix factors influenced 
over decision – making for the purchase of Honda Motorcycle. K.P. Honda Co., Ltd. Amphoe 
Mueang, Nakhon Pathom Province The samples used in research, including its customers 
K.P. Honda Co., Ltd. Amphoe Mueang, Nakhon Pathom Province 142 people from a 
population of 219 people by the respondents. And statistical data analysis is used in 
percentage (%) Average (X) and the value of standard deviation (SD).

The research found. Personal factors influenced over decision – making for the 
purchase of Honda Motorcycle. K.P. Honda Co., Ltd. Amphoe Mueang, Nakhon Pathom 
Province found that females aged 21 - 30 years of marriage status. Most studies Vocational 
Certificate / Higher Vocational Certificate with professional employees and revenues from 
5001 to 10,000 baht per month.

Marketing mix factors influenced over decision – making for the purchase of 
Honda Motorcycle. K.P. Honda Co., Ltd. Amphoe Mueang, Nakhon Pathom Province The 
average is a number one product. Secondary factors. The distribution channels, pricing and 
promotion respectively in the study factors in details are as follows.
        Products that influence the buying decisions of Honda Motorcycle. Are included in 
the average level of many. The factors that have the highest average. Organized in most 
levels, including motorcycles, Honda has a reputation and recognition.

Price influences the decision to buy Honda motorcycle. Are included in the 
average level of many. The factors that have the highest average. Organized in most levels, 
including payment rates affect purchasing decisions.
        The distribution channel. Influencing the buying decisions of Honda motorcycle.
Are included in the average level of many. The factors that have the highest average. 
Organized in levels, including its most K.P. Honda Co.,Ltd. with locations in communities.
        The promotion. Influencing the buying decisions of Honda motorcycle. Are 
included in the average level of many. The factors that have the highest average. Organized 
in most levels, including the repair centers around the country.
        Information satisfaction due. Marketing mix decisions to buy Honda Motorcycle
K.P. Honda Co.,Ltd. Mueang, Nakhon Pathom Province in class by many factors that you 
have the highest average satisfaction in Honda motorcycle brand.

Program of Public and Private Management         Graduate School, Silpakorn University         Academic Year.  2009 
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

  ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สงผลกระทบกับสภาวะ

เศรษฐกิจโลก อันจะเห็นไดจาก ราคาน้ํามันที่ผันผวน คาครองชีพที่ส ูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของประชากร 

ทําใหการเดินทางมักจะประสบกับภาวการณจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเมืองใหญ เห็นไดวา
ประชาชนหันมาใช รถจักรยานยนต เพื่อความรวดเร็ว และคลองตัวในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยัง

อีกที่หนึ่ง เพื่อลดคาใชจาย โดยเฉพาะคาน้ํามัน คาซอมบํารุง คาดูแลรักษา ผูผลิตรถจักรยานยนตจึง
สรางจุดขายในดานการออกแบบผลิตภัณฑ รูปทรงที่ปราดเปรียว มีสีสันหลากหลาย และสงเสริม

ใหตัวแทนจําหนายกระตุนจูงใจลูกคาสนใจหันมาใชรถจักรยานยนตมากขึ้น
รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะที่ประชาชนใหความนิยม เพราะสะดวกในการใชงาน 

และราคาไมสูง โดยแบงประเภทรถจักรยานยนตได 3 ประเภท คือ ประเภทสปอรต ประเภท

ครอบครัวกึ่งสปอรต และประเภทครอบครัว หรือแบงตามประเภทเครื่องยนต ได 2 ประเภท คือ 

รถจักรยานยนต 2 จังหวะ และรถจักรยานยนต 4 จังหวะ ในปจจุบันมีโรงงานผลิตรถจักรยานยนต
จํานวน 5 ราย ไดแก ฮอนดา ยามาฮา ซูซูกิ คาวาซากิ และคาจิวา โดยมี ฮอนดา เปนผูนําตลาด
รถจักรยานยนตโดยรวมทั้ง 3 ประเภท (กรุงเทพ-ธุรกิจ 2554 : 5-6)

    จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่สําคัญ ๆ หลายสถานที่ เชน สถานที่ทาง

ประวัติศาสตร สถานที่ทองเที่ยว  สถานศึกษา และเปนเมืองที่มีขนาดใหญ ประชากรคอนขาง

หนาแนน การจราจรคอนขางติดขัดในชวงเวลารีบเรงบนถนนสายหลัก และสายตาง ๆ สถานที่จอด

รถยนตเริ่มหายากมากขึ้น จึงทําใหผูบริโภคหันมาสนใจยานพาหนะที่ทําใหมีความสะดวกมากขึ้น 

รถจักรยานยนตไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนการเดินทางไปทํางาน การเดินทาง

ไปซื้อสิ่งของ หรือใชสงบุตรหลานไปเรียนหนังสือ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัด 

นอกจากนี้แลวรถจักรยานยนตยังเปนเครื่องมือในการหารายได โดยมีผูนํารถจักรยานยนตมารับจาง

โดยสาร ตลอดจนใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะสําหรับพักผอนทองเที่ยวและกิจกรรมอื่น ๆ

  จังหวัดนครปฐมมีตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต จํานวน 5 แหง มีการแขงขัน เพื่อ 

ชวงชิง สวนแบงทางการตลาดคอนขางสูง เนื่องจากมีสถานที่จําหนายรถจักรยานยนต จําแนกเปน 

ผูแทนจําหนาย (Dealer) ผูแทนจําหนายยอย (Sub-dealer) หรือสาขาของผูแทนจําหนายรถ-
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จักรยานยนตอีกหลายแหง โดยผูแทนจําหนายแตละรายตองวางแผนกลยุทธทางการตลาดหรือ

ปจจัยทางการตลาดของตนเปนพิเศษ นอกเหนือจากบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายรถจักรยานยนต
สรางสรรคไว เพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงทางการคา สามารถกระตุนความตองการพรอมทั้ง

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคที่ซื้อรถจักรยานยนต    
  จากแนวโนมการตอบรับที่ดีของตลาดผูใชรถจักรยานยนตตอเนื่องมาตั้งแตชวงตนป
2551 สอดรับกับภาวะที่สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความผันผวนอยางรุนแรงตลอดชวงที่

ผานมา และผลจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นไดปลุกตลาดรถจักรยานยนตใหกลับมา

ขยายตัวหลังจากหดตัวตลอด 2 ปที่ผานมา (ป 2549 - 2550) และขยายตัวสูงกวาศักยภาพการเติบโต

ของตลาดรถจักรยานยนตของไทยที่เปนตลาดที่อิ่มตัวแลว สงผลใหอัตราการขยายตัวของยอดขาย

ปรับมาเปนบวกอยางมากในชวงที่ผานมา ทวาจากสถานการณปจจุบันไมวาจะเปนการปรับลดลง

ของราคาน้ํามันในประเทศ และแนวโนมราคาสินคาเกษตรที่มีโอกาสจะลดลงในชวงตอจากนี้ไป

คาดวาจะสงผลใหยอดขายรถจักรยานยนตในประเทศชวงครึ่งหลังของป นี้มีอัตราการขยายตัวชะลอ

ลงกวาชวงที่ผานมา
ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไม
วาจะเปนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานสงเสริมการขาย  ซึ่งปจจัยใดจะนําผูบริโภคเขาสูกระบวนการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตท ี่ บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งทางบริษัท เค.พี. 

ฮอนดา  จํ ากัด ได เล็ ง เห็นความตองการและความจําเปนของลูกคา  จึง เนนการจําหนาย

รถจักรยานยนตแบบครอบครัว รวมไปถึงเครื่องยนตหัวฉีด เพราะมีคุณสมบัติเดนดานการประหยัด

น้ํามัน, คุมคา และไดรับความนิยมเป นอย างสูง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทาง

การตลาดของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มผลกําไรและสนองความตองการของลูกคา รวมถึงการสราง

มาตรฐานคุณภาพตางๆ ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีตออิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
   2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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ขอบเขตของการศึกษา 

                  1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
 1.1 ประชากร ไดแก ลูกคาที่ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี.ฮอนดา 
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 

219 คน

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ลูกคาที่ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี.ฮอนดา 
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 142 คน คํานวณโดยสูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 

          2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
                   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบ ดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

          3. เวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 ระหวางเดือนเมษายน 2551 ถึง เดือนกันยายน 2551 รวมระยะเวลา 6 เดือน

นิยามศัพทเฉพาะ
          การศึกษานี้มีตัวแปรที่ใชในการวิจัยการศึกษาดังนี้

         1.  บริษัท เค.พี.ฮอนดา จํากัด หมายถึง ตัวแทนจําหนาย โดยมีสถานที่ตั้งของอาคาร ใน

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อจําหนายรถจักรยานยนต อะไหล ศูนยบริการตรวจซอม และการ

ขับขี่ปลอดภัย ไวคอยบริการลูกคา
         2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคนํามาใชประกอบในการ

พิจารณาซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
         3. รถจักรยานยนต  หมายถึง รถจักรยานยนตสองลอที่มีการผลิตและจําหนาย

ภายในประเทศ ไดแก ยี่หอฮอนดา ซึ่งแบงออกเป น 3 ประเภท ไดแก รถจักรยานยนตประเภท

ครอบครัว ประเภทครอบครัวกึ่งสปอรต และประเภทสปอรต
         4.  สวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม

การขาย ซึ่งเปนปจจัยที่ตองใชรวมกัน เพื่อกระตุนความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ โดยตองตอบสนอง

ความพึงพอใจของกลุมผูซื้อเปาหมายใหมากที่ส ุด
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                    ผลิตภัณฑ หมายถึง รถจักรยานยนตฮอนดา และอะไหลรถจักรยานยนต
         ราคา หมายถึง มูลคารถจักรยานยนตในรูปตัวเงินที่กําหนดโดยผูผลิตและผูจัด-

จําหนาย ซึ่งจะรวมถึงจํานวนเงินดาวนงวดแรก จํานวนเงินที่ตองผอนชําระตอเดือน อัตราดอกเบี้ย 

และราคาของอะไหลรถจักรยานยนต
                    การจัดจําหนาย หมายถึง ชองทาง ซึ่งประกอบดวยโชวรูม หรือรานตัวแทน

จําหนาย และศูนยบริการรถจักรยานยนตฮอนดา เพื่อการบริการหรือเคลื่อนยายผลิตภัณฑไปสู
ผูบริโภค
                  การส ง เสริมการขาย  หมา ยถึ ง  การติดตอสื่ อสา รขอมูลระ หวาง ผูขา ย

รถจักรยานยนตกับผูบริโภค เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยการจูงใจใหมีการตัดสินใจ

ซื้อ ไดแก โปรโมชั่นตาง ๆ ของแถม การจัดรายการชิงโชค เปนตน
5.  ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง สถานภาพลักษณะส วนบ ุคคลโดยประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได อาชีพ และสถานภาพการสมรส

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
         1. เพื่อทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
         2. เพื่อทราบถึง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ การตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. ผลการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการขายและ

การบริการของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม

     (Independent Variables) (Dependent Variables)

            

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
1) เพศ

2) อายุ

3) ระดับการศึกษา

4) อาชีพ

5) รายได
6) สถานภาพการสมรส

ปจจัยสวนประสมการตลาด
1) ผลิตภัณฑ
2) ราคา

3) ชองทางการจัดจําหนาย
4) การสงเสริมการขาย

การตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต
ฮอนดา
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา ของลูกคา 

บริษัท   เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษามาจากเอกสารดานแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอเสนอหัวขอตามลําดับดังนี้

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
               1.  ทฤษฎี แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค

      2. โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค
      3. ทฤษฎี แนวคิดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
      4.  ทฤษฎี แนวคิดสวนประสมการตลาด
      5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
     ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค    

     แนวคิดทางการตลาดมุงใหความสนใจกับความตองการของผูบริโภค เปนสําคัญการ

ดําเนินธุรกิจจึงจําเปนตองใชกลยุทธทางการตลาดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะไดเขาใจและรูถึงความ

ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง ซึ่งไดมีผูใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภคไวหลายทาน อาทิเชน
  ธงชัย สันติวงษ (2546:27-28) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควาการกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใช ซึ่งสินคาและบริการ

ทั้งนี้หมายความถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาอยูกอนแลว และมีสวนในการกําหนดใหมีการ

กระทําดังกลาว ประเด็นสําคัญของคําจํากัดความขางตนก็คือ กระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยูกอน

แลว (Precede) สิ่งที่มีมากอนเหลานี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคที่วาในขณะนั้น
      พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภค ทําการคนหา 

การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ  และการบริการ ซึ่งคาดวา จะสนองความ

ตองการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2547:124)
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    พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการทางสติปญญา อารมณ และกิจกรรมทาง

รางกายของบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือก การซื้อ การใช และการกําจัดผลิตภัณฑ หรือบริการเพื่อให
ตอบสนองความตองการสวนบุคคล (อรชร  มณีสงฆ และคณะ 2548:56)

   จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การแสดงออก

ถึงการกระทําของบุคคล โดยบุคคลหนึ่งในการที่จะใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนอง

ความตองการ และความจําเปนของบุคคลนั้น  

2. โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior Model)

        เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ โดยเมื่อ

ผูบริโภคไดรับสิ่งกระตุนดานการตลาดและสิ่งกระตุนดานอื่น ๆ จึงทําใหความตองการผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buy’s Black Box) ซึ่งทางผูผลิตหรือผูขาย ไมอาจคาดคะเนได ความรูสึก
นึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพล จากปจจัยตาง ๆ ตามลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)

         สิ่งกระตุนภายนอก กลองดํา           การตอบสนองของผูซื้อ
สิ่งกระตุน                        สิ่งกระตุน    (Buyer’s Black Box) - การเลือกผลิตภัณฑ
ทางการตลาด                    ดานอื่น ๆ       ลักษณะ     กระบวน - การเลือกตรายี่หอ
- ผลิตภัณฑ - เศรษฐกิจ         ของ          การ  - การเลือกผูขาย
- ราคา - เทคโนโลยี         ผูซื้อ        ตัดสินใจ    - การเลือกผูขาย
- การจัดจําหนาย - การเมือง       ตัดสินใจ     ซื้อของ  - ปริมาณการซื้อ

- การสงเสริมการขาย - วัฒนธรรม           ผูซื้อ
            

ภาพที่ 2 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : David L. Loudon, Della Bitta, and Albert  J., Consumer behavior, 4 th ed. (New York : 

McGraw-Hill International, Inc., 1993), 603.

          รายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมของผูซื้อ
        1. สิ่งกระตุน (Stimulus) 

 สิ่งกระตุนเปนเหตุจูงใจที่ทําใหผูบริโภคเกิดการซื้อสินคา (Buying Motives) สิ่ง

กระตุนที่อาจเกิดขึ้นเองจากความตองการภายในรางกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุนที่เกิดจาก

ภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจ และจัดสิ่งกระตุนภายนอกเพื่อใหผูบริโภค
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เกิดความตองการผลิตภัณฑ ส ิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying Motive) ซึ่ง

อาจใหเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
           1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) มีดังนี้

 1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ
                   1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
                   1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดจําหนาย ชองทางการจําหนาย (Distribution 

หรือ Place) เชน จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการ

กระตุนความตองการซื้อ
                   1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการขาย (Promotion) เชน การโฆษณา

อยางสม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม เปนการสราง

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป เหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
            1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก
                  1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ

ผูบริโภคเหลานี้ มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
                 1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เช น เทคโนโลยีใหมดาน

ฝาก / ถอน เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
                 1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมาย และการเมือง (Law and Political) เชน 

กฎหมาย เพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
                 1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนมธรรมเนียมประเพณี

ไทย ในเทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคาในเทศกาลนั้น
        2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) 

              ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขาย

ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูส ึกนึกคิดของผูซื้อไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
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    2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) มีอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัย

ดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งรายละเอียดในแตละ

ลักษณะจะกลาวถึงในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
           ปจจัยภายนอก (External factors) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยทางสังคม
      ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม และปจจัยทางดาน

สังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานจิตวิทยา (ปจจัยภายใน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) เปนสิ่งที่ทําใหผูบริโภคแสดง

พฤติกรรมที่แตกตางกันออกมา ปจจัยทางวัฒนธรรมไดแก วัฒนธรรม (culture) วัฒนธรรมยอย 

(subculture) และระดับชั้นทางสังคม (social class)

 วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่บุคคลในสังคมเดียวกัน

ไดรับการถายทอด หลอหลอม สั่งสอน จากครอบครัวและสภาพแวดลอม บุคคลในสังคมเดียวกันจะ

มีพฤติกรรมที่คลายกัน วัฒนธรรมของคนในประเทศเดียวกันจะมีลักษณะที่คลายกัน เชน คนไทยมี

นิสัยรักพวกพอง ชอบเสี่ยงโชค ซื่อสัตย  กตัญู จริงใจ เป นตน คนอเมริกาชอบความเป นอิสระ 

ความสําเร็จ กิจกรรม ความสนุกสนาน ฯลฯ วัฒนธรรมที่ตางกันสงผลใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมที่

แตกตางกันออกมา นักการตลาดจึงตองทําความเขาใจกับวัฒนธรรมของผูบริโภค เพื่อนํามาเป น
แนวทางในการวางแผนการตลาด ยกตัวอยางเชน ธุรกิจจําหนายเสื้อผา ตองการเปดตลาดในแถบ  จา

ไมกาที่นิยมแตงกายดวยเสื้อผาสีฉูดฉาด นักการตลาดตองศึกษาและนําสินคาที่ตรงกับความตองการ

ของผูบริโภคในจาไมกาไปจําหนาย หรือนักการตลาดจะไมสามารถนําเสื้อสีฉูดฉาดแบบ จาไมกา 

มาจําหนายใหกับผูบริโภคในประเทศไทยได
        วัฒนธรรมยอย (Subculture) วัฒนธรรมยอยเปนกลุมของบุคคลมี

ลักษณะชีวิตความเปนอยูที่ใกลเคียงกัน ภายในวัฒนธรรม (culture) เดียวกัน เชน ในประเทศไทย 

วัฒนธรรมของคนไทยจะมีหลายวัฒนธรรมยอย โดยวัฒนธรรมยอยแบงออกไดตามเชื้อชาติ ศาสนา 

ความเชื่อ ภูมิภาค เชน ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ไทลื้อ ไทลานนา ไทดํา ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคใต ฯลฯ ซึ่งวัฒนธรรมยอยนี้ นักการตลาดจะชวยนักการตลาดในการแบงสวนตลาด และ

แบงแยกพฤติกรรมผูบริโภคจากวัฒนธรรมยอยที่แตกตางกัน เพื่อวางโปรแกรมและกลยุทธ
การตลาดใหเหมาะสม
        ระดับชั้นทางสังคม (Social class) เปนการแบงระดับของคนในสังคม

ออกมาเปนชั้นที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน โดยแบงตามปจจัยที่สําคัญหลาย ๆ ตัว เชน รายได การศึกษา 
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อาชีพ การทํางาน ความเปนอยู ฯลฯ ซึ่งบุคคลที่อยูในแตละชั้นทางสังคมจะมีพฤติกรรม ความสนใจ 

และลักษณะที่คล าย ๆ กัน โดยสามารถแบงออกได 7 กลุม ดังนี้
 ระดับสูงอยางสูง (Upper uppers) เป นชนชั้นสูง มีรายได
มหาศาลและมีทรัพยส ินเงินทองมาก จึงชอบบริจาคเพื่อการกุศลเปนจํานวนมาก สงบุตรหลานให
เรียนโรงเรียนในตางประเทศ อาศัยอยูในบานราคาแพง ชอบบริโภคสินคาประเภทฟุมเฟอย เชน อัญ

มณี เพชร พลอย รถยนตราคาแพง ทองเที่ยวในสถานที่หรูหรา พักในสถานที่สะดวกสบาย หรูหรา 

ราคาแพง เปนตน
             ระดับสูงอยางต่ํา (Lower uppers) เปนผูบริหารมืออาชีพ ที่

ไดรับเงินเดือนสูงจากการทํางาน มีการศึกษาดี มีหนาที่การงานที่ดีระดับผูบริหารระดับสูง กาวหนา
ขึ้นมาจากระดับกลางดวยความสามารถของตนเอง มักจะอย ูในวงการธุรกิจ ชอบใชจายซื้อหาสินคา
ที่บงบอกถึงฐานะของตนเองและลูกหลาน เชน บานราคาแพง รถยนตราคาแพง มีพฤติกรรมการ

บริโภคสินคาเลียนแบบกลุมระดับสูงอยางสูง
            ระดับกลางอยางสูง (Upper middles) เปนผูที่ประสบ

ความสําเร็จในหนาที่การงาน เช นทําธุรกิจสวนตัว เป นผูจัดการบริษัทฯ มีการศึกษาและสนับสนุน

ลูกหลานใหมีการศึกษาสูง เชื่อมั่นในระบบการศึกษา มีพฤติกรรมบริโภคสินคาที่มีคุณภาพดี ราคา

ไมสูงมาก ชอบสังคมกับเพื่อนฝูง และลูกคาที่ทํางาน พฤติกรรมการบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากกลุม
อางอิงพอสมควร

             ระดับกลาง (Middle class)เปนผูที่อยูในวัยทํางานในบริษัท ฯ 

ที่มีรายได ปานกลาง เกือบสูง ซื้อสินคาราคาไมสูงนัก แตก็มีการบริโภคสินคาตามแนวโนมของ
สังคม เชน รถยนต เสื้อผา ตองเปนสินคาที่เปนที่นิยม การบริโภคจะมีพฤติกรรมที่ตองการเปนที่
ยอมรับจากคนในสังคม

             ระดับคนทํางาน (Working class) เปนคนทํางานที่ชอบสินคา
ราคาถูกและคํานึงถึงอารมณความรูสึก มีความออนไหวดานราคา เปนชั้นที่มีจํานวนมากในสังคม

พฤติกรรม การซื้อสินคาจะไมเนนที่ตราสินคามากนัก แตจะนําเงินในกระเปามาพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา
           ระดับต่ําอยางสูง (Upper lowers) เป นคนทํางานที่ไมตองใช

ทักษะความ สามารถมากนัก มีรายไดต่ํา มีอํานาจในการซื้อสินคาต่ํา แตมีความพยายามที่จะยกระดับ

ฐานะความเปนอยูของตนเองอยูตลอดเวลา ทําใหบางครั้งพรอมที่จะกูยืมเงิน เพื่อซื้อสินคาให
ทัดเทียมคนอื่น
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           ระดับต่ําอยางต่ํา (Lower lowers) เปนแรงงานรายไดต่ํามาก 
เปนแรงงานชั่วคราว รับจาง การศึกษาต่ํา สภาพความเปนอยูไมดี เชน อยูในชุมชนแออัด ตองการ
สินคาในราคาที่ต่ํามากเพราะม ีอํานาจซื้อต่ํามาก

       นักการตลาดตองใหความสําคัญ กับระดับชั้นทางสังคมทั้ง 7 ระดับ 

เนื่องจากแตละระดับมีพฤติกรรมและนิสัยการบริโภคที่แตกตางกัน ตลอดจนมีความตองการสินคาที่

แตกตางกันดวย กลุมที่มีรายไดสูงจะนิยมสินคาที่มีความแตกตางจากคนอื่น นิยมสินคาที่ตราสินคา
เป นที่รูจักมาก ดังนั้นการเขาถึงกลุมนี้จะตองเนนการสรางภาพลักษณที่หรูหรามากกวา ขณะที่

ผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางนั้น จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ตองการการยอมรับจากคนอื่นในสังคม 

สินคาที่ตองการจึงเปนสินคาที่รองลงมาจากลุมที่มีรายไดสูง ไมจําเปนตองมีราคาแพง แตดูดีมีระดับ

ในสายตาคนอื่น และกลุมที่มีรายไดต่ําจะนําเงินในกระเปามาพิจารณา และมีความไวตอราคา ไม
สนใจตอตราสินคาชื่อดังมากนัก ซึ่งนักการตลาดตองทําความเขาใจและตอบสนองใหตรงกับความ

ตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค แตอยางไรก็ดี ในแตละกลุมยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่

หลากหลาย ซึ่งนักการตลาดควรศึกษาและทําความเขาใจใหละเอียด เนื่องจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การซื้อสินคายังมีปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปจจัยดานวัฒนธรรม เชน ปจจัยภายในผูบริโภค ปจจัย
ดานจิตวิทยา เปนตน
 2.1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท 

และสถานะของผูซื้อ
    2.1.2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) เป นกลุมที่บุคคลเขาไป

เกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานคานิยม (Value) การเลือกพฤติกรรม 

(Behavior) และการดํารงชีวิต (Life Style) รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และแนวคิดของบุคคล

เนื่องจากบุคคลตองการใหเป นที่ยอมรับของกลุม ลักษณะทางสังคม นักการตลาดใชกลุมอางอิง

กําหนดผูแสดงทั้งเปนผูทดสอบการทํางานของสินคา โดยบุคคลที่ใชสินคารับรอง และการใชบุคคล

ที่มีชื่อเสียงรับรองสินคา กลุมอางอิงมีอยูหลายแบบ ดังนี้
          2.1.2.1.1 กลุมสมาชิก (membership groups) เปนกลุมที่มีการ

รวมกลุมเพื่อผลประโยชนบางอยางรวมกัน มีอยู 2 กลุมยอย คือ
 กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) เป นกลุมที่ทุกคนเป น
สมาชิกตั้งแตเริ่มแรก และดําเนินสมาชิกภาพอยางตอเนื่อง ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมชั้น

เรียน เพื่อนรวมงาน เปนตน เปนกลุมที่ไมเปนทางการ (informal groups) แตจะมีอิทธิพลทําใหเกิด
ความตองการซื้อสินคา หรือเปนแหลงขอมูลในการซื้อสินคา
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   กลุมทุติยภูมิ (Secondary groups) เป นกลุมที่มีการ

รวมตัวกันอยางเปนทางการ เปนการตั้งใจเขารวมเป นสมาชิกโดยตรงเพื่อผลประโยชนทางการคา 

การควบคุมและอํานาจการตอรอง เปนกลุมที่เปนทางการ (formal groups) เชน กลุมวิชาชีพ สมาคม 

สหภาพแรงงาน ชมรม ฯลฯ

  2.1.2.1.2 กลุมทะเยอทะยาน (aspirational groups) เปนกลุมที่

ทุกคนใฝฝนอยากจะเปน หรือเขารวมเปนสมาชิก เชน เด็กวัยรุนในสมัยนี้อยากเปนนักฟุตบอลอาชีพ 

หรือเด็กวัยรุนใฝฝนอยากเปนนางแบบและนายแบบ เปนตน การนํากลุมทะเยอทะยานมาเปน พรี

เซ็นเตอร โฆษณาสินคา จะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคามากขึ้น
   2.1.2.1.3 กลุมที่หลีกเลี่ยง (dissociative groups) เปนกลุมที่

บางคนไมอยากที่จะของเกี่ยวดวย แตกลุมนี้อาจเปนกลุมทะเยอทะยานของคนบางคนดวย ดังนั้น 

นักการตลาดจึงตองระมัดระวังในการสื่อสารและใชเปนกลุมอางอิง
          2.1.2.1.4 ผูนําความคิดเห็น (opinion leader) เปนผูที่มี

อิทธิพลตอสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุม โดยเปนผูใหคําแนะนําใหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

สินคานั้น นักการตลาดตองพยายามคนหาวา ใครคือผูนําความคิดเห็น และพยายามสื่อสารขอมูลไป

ยังบุคคลนั้น เพราะผูนําความคิดเห็นเป นเสมือนแหลงขอมูลเกี่ยวกับสินคา หากสมาชิกในกลุม
ตองการซื้อสินคาจะมาสอบถามหรือปรึกษาผูนําความคิดเห็นนี้ ดังนั้น การรับรูของผูนําความคิดเห็น

เกี่ยวกับตัวสินคา จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภค หากผูนําความคิดเห็นมีความคิดและมุมมอง

ในแงบวกตอสินคา จะทําใหผูบริโภครับรูในแงบวกไปดวย
   2.1.2.2 ครอบครัว (Family) เปนกลุมที่มีความสําคัญที่สุดตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพราะครอบครัวเปนกลุมที่ทุกคนตองเปนสมาชิกโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 
ซึ่งสมาชิกในครอบครัวที่มีอิทธิพลไดแก บิดา มารดา ญาติพี่นอง สามี ภรรยา เมื่อสมาชิกใน

ครอบครัวจะซื้อสินคาและบริการ สมาชิกในครอบครัวจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในบทบาทที่

แตกตางกัน เชน สามีจะซื้อเครื่องเครื่องซักผา ตองมีการปรึกษาจากภรรยา เพื่อหาขอสรุปในการ

ตัดสินใจซื้อ เมื่อบิดาจะซื้อเครื่องเสียง ตองถามจากลูกชายหรือลูกสาวที่อยูในวัยรุน หรือเมื่อลูกชาย

จะซื้อรถยนตใหม บิดาจะเปนผูใหคําแนะนํากับลูกชายถึงรถยนตยี่หอตาง ๆ
  นักการตลาดตองทําความเขาใจกับอิทธิพลของครอบครัว สินคาที่

แตกตางกันจะเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลที่แตกตางกัน ครอบครัวที่แตกตางกันจะมีผูที่ทําหนาที่ตาง ๆ 

ที่ เกี่ยวของกับการซื้อสินคาและบริการที่แตกตางกัน บางครอบครัวสามีเปนผูซื้อสินคา บาง

ครอบครัวภรรยาเปนผูซื้อสินคา เปนตน
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   2.1.2.3 บทบาทสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะมีการเกี่ยวของ

กันหลายกลุมซึ่งจะวิเคราะหวา ใครมีบทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อ และผูใช
  บทบาท (Roles) คือ สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาไดหลายแบบใน

สถานการณที่แตกตางกัน เชน เมื่ออยูบานกับพอแม แสดงบทบาทคือ ลูก เมื่อไปทํางานในบริษัทฯ 

ในตําแหนงผูจัดการฝายการตลาด แสดงบทบาทผูจัดการ แตละบทบาทจะแสดงพฤติกรรมที่แตกตาง
กันออกไป บุคคลแตละคนสามารถแสดงบทบาทไดหลายบทบาท
   สถานภาพ (Status) เปนสถานะที่บุคคลดํารงอยูที่สามารถวัด

ความแตกตางของบทบาทได เชน ผูมีบทบาทเปนผูจัดการกับเสมียน ผูจัดการจะมีสถานภาพสูงกวา
เสมียน โดยบุคคลในสังคมที่มีสถานภาพแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันดวย 

เชน ประธานบริษัทใชรถยนตราคาแพงนําเขาจากตางประเทศ พนักงานบริษัทชอบสินคาราคาไมสูง
นัก เปนตน
  ปจจัยภายใน (Internal factors) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

คือ ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา
           2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพล

จากลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ประกอบดวย
            อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การ

แบงกลุมผูบริโภคตามอายุ ประกอบดวย อายุต่ํากวา 6 ป, 6 – 11 ป, 12 – 19 ป, 20 – 34 ป, 35 – 49 ป, 
50 – 64 ป และ 65 ปขึ้นไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาประเภทแฟชั่น 

และรายการพักผอนหยอนใจ
            วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการ

ดํารงชีวิตของบุคคลในแตละลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนนั้นเปนสิ่ง
ที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติบุคคลและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการใน

ผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน วัฎจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวย ขั้นตอนแตละ

ขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกตางกัน
            อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปน 

และ ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน 

นักธุรกิจจะซื้อเสื้อผาราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวาผลิตภัณฑของบริษัทมี

บุคคลในอาชีพไหนสนในเพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม
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           โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือ รายได 
(Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือรายไดของบุคคล ซึ่งมีผลตออํานาจการซื้อและ

ทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน
            การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะบริโภค

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
            คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) 

คานิยมหรือคุณคา หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ 

หมายถึง อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง 

รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interests) ความคิดเห็น (Opinions)

        2.1.4 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑของ

บุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเป นปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ปจจัยภายในประกอบดวย ปจจัยตอไปนี้
           2.1.4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ที่อยู
ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติการจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัย
ภายนอก เชน ชั้นสังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือทางการตลาด เพื่อ

กระตุนใหเกิดความตองการพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความ

ตองการที่ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคล ที่ตองการของมนุษยอันประกอบดวย ความตองการ

ทางกาย และความตองการทางดานจิตวิทยาตาง ๆ ความตองการเหลานี้ ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหา

สินคามาบําบัดความตองการของตน นักการตลาดจะตองพยายามศึกษาถึงความตองการในแตละ

ขั้นตอนของมนุษย บริษัทพิจารณาวาผลิตภัณฑของบริษัทสามารถสนองความตองการอะไรบาง 

แลวใชเครื่องมือการตลาดตาง ๆ เพื่อจูงใจผูบริโภคใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑของบริษัท
          2.1.4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละคนไดรับ การ

เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึง

กระบวนการความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้ การรับรู
แสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน ไดรสชาติ และไดรูส ึก 

การรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคล ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อประสบการณ 
ความตองการและอารมณ นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุนการรับรู จะพิจารณาเป น
กระบวนการกลั่นกรอง
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กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู(Selective perception) มีรายละเอียด ดังนี้

การเลือกเปดรับสื่อ (Selection exposure) เกิดขึ้นขณะที่ผูบริโภคเลือกวาจะ

คนหาขอมูลดวยตนเองหรือไม จากสิ่งกระตุนหรือสื่อตาง ๆ ที่มีอยูมากมายหลายดาน
    การเลือกที่จะสนใจ (Selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกที่จะมุง

ความสนใจตอสิ่งกระตุนโดยไมสนใจสิ่งกระตุนอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกที่จะสนใจ

ประเมินวา โดยทั่ว ๆ ไปแลว ผูบริโภคจะเปดรับสื่อหรือสิ่งกระตุน ประมาณ 1,500 โฆษณาตอวัน 

แตวามีการรับรูเพียง 76 โฆษณาจากทั้งหมดเทานั้น จากความหมายนี้ ทําใหตองใชความพยายามที่

จะทําใหไดรับความสนใจจากผูบริโภค และถึงแมวาผูบริโภคจะมีความสนใจในโฆษณา แตก ็ไมมี
การรับประกันวาผูบริโภคจะแปลความหมายดวยความตั้งใจ

การเลือกที่จะ เขาใจ (Selective comprehensive) การแปลความหมายจาก

พื้นฐานทางดานทัศนคติ ความเชื่อ การจูงใจ และประสบการณของผูบริโภคแตละคน ผูบริโภคสวน
ใหญมักจะแปลความหมายในแบบที่สนับสนุนหรือเขาขางตัวเอง ยกตัวอยางเชน โฆษณาที่แสดงถึง

การทําลายตราสินคาที่ผูบริโภคนิยมชื่นชอบ อาจจะดูเหมือนวามีความลําเอียงหรือเชื่อถือไมได และ

จะไมไดรับการยอมรับจากผูบริโภค
การเลือกจดจําขอมูล (Selective retention) ผูบริโภคจะไมจดจําขอมูลทั้งหมด

ที่พวกเขาไดเห็น ไดยิน หรือไดอานมา แมวาจะมีการสนใจและทําความเขาใจอยูกอนแลว นัก

โฆษณาพยายามที่จะสรางขอมูลที่ชัดเจนและสามารถทําใหผูบริโภคจดจําได ซึ่งจะเปนประโยชนใน

ชวงเวลาที่ผูบริโภคกําลังซื้อสินคา ระบบชวยความจํา (mnemonics) เชน สัญลักษณ จังหวะ 

ความสัมพันธและภาพลักษณที่ชวยในกระบวนการเรียนรูและการจดจําขอม ูลที่เปนประโยชน นัก

โฆษณาหลาย ๆ คนใชเบอรโทรศัพทที่บอกชื่อของบริษัทเปนการงายที่จะจดจํา
            2.1.4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม 

และ /หรือ ความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลที่เกิดขึ้น

เมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎี สิ่ง

กระตุนการตอบสนอง (Stimulus Response (SR) Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวย

การโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีก หรือการจัดการสงเสริมการขาย (ถือเปนสิ่งกระตุน) เพื่อทําใหเกิดการ

ตัดสินใจและชื้อสินคาเปนประจํา (เปนการตอบสนอง)
            2.1.4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป นผลมาจากประสบการณในอดีต เชน เอสโซสรางใหเกิดความเชื่อถือวา น้ํามันเอ

สโซมีพลังสูง โดยใชสโลแกนวาจับเสือใสถ ังพลังสูง เปปซี่ สรางใหเก ิดความเชื่อถือวาเปนรสชาติ

ของคนรุนใหม น้ํามันไรสารตะกั่วในชวงแรก ผูบริโภคเกิดความเชื่อถือวาการใชน้ํามันไรสารตะกั่ว
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มีปญหากับเครื่องยนต ซึ่งเปนความเชื่อในดานลบที่นักการตลาดตองรณรงคเพื่อแกไขความเชื่อถือที่

ผิดพลาด

           2.1.4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของ

บุคคล ความรูส ึกดานอารมณ และแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ใน

ขณะเดียวกันอิทธิพลก็มีผลตอทัศนคติ จากการศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อ

สินคาจะมีความสัมพันธกัน นักการตลาดจะตองศึกษาวาทัศนคตินั้นเกิดขึ้นมาไดอยางไร และ

เปลี่ยนแปลงอยางไรการเกิดทัศนคตินั้น เกิดจากขอมูลของแตละคนที่ไดรับ กลาวคือ เกิดจาก

ประสบการณการเรียนรูในอดีตเกี่ยวกับสินคา หรือความนึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพ ันธ
ที่มีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม เพื่อน บุคคลชั้นนําในสังคม เปนตน
           2.1.4.6 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด (Fred Theory) 

หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางของบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่มี

แนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด (Fred) มีขอสมมติวา อิทธิพลดาน
จิตวิทยา ซึ่งกําหนดพฤติกรรมมนุษย แรงจูงใจ (Motives) และ บุคลิกภาพ (Personality) สวนใหญ
เปนจิตใตสํานึก (Unconscious)   ซึ่งเปนสวนกําหนดบุคลิกภาพของมนุษยอันประกอบดวย อิด อีโก 
ซุปเปอรอีโก
           2.1.4.7 แนวความคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูส ึก

นึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอื่น (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนเอง

อยางไร
         2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 

ขั้นตอน คือ การรับรู ความตองการ ปญหา การคนหาขอม ูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ

ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งรายละเอียดในแตละกระบวนการ จะกลาวถึงในหัวขอ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ

     3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s 

Purchase Decision) การตัดสินใจใชบริการรานตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดาของผูซื้อแต
ละราย จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเลือกผลิตภัณฑ  การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือก

เวลาการซื้อ เปนตน
          จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ที่ เปน
การศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค หรือที่เรียกวา กลองดํา ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา
หรือบริการ ซึ่งมีทั้ง ปจจัยภายนอกอันเปนผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรม สังคม ปจจัยดานจิตวิทยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

ซึ่งถ ือเปนปจจัยภายในรวมทั้งลักษณะสวนบุคคล ที่เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมการ

ตอบสนอง ปจจัยเหลานี้มีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ 
โดยจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ และตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการขาย เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท

3. ทฤษฎี แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
        กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ

ทางดานจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อถือเปนกิจกรรมดานจิตใจและทางกายภาพ ซึ่ง

เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซื้อ และพฤติกรรมการซื้อ กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อประกอบดวย ขั้นตอนตาง ๆ 5 ขั้นตอน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547:81)

        การตอบสนองของผูซื้อ  (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผู
ซื้อ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
     1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)

  2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice)

3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice)

  4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)

  5. การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)

        กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบไปดวยขั้นตอน

ดังตอไปนี ้  
     1. การรับรูปญหา (Problem of Need Recognition) ผูบริโภคจะรับรูถึงปญหาและความ

จําเปนที่ตองใชสินคาหรือบริการ ที่ไดรับการกระตุนทั้งจากภายในและภายนอก จนเกิดความ

ตองการที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาชวยแกปญหานั้น
      2. การแสวงหาขอมูล (Search for Information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซื้อ 

(Prepurchase Search) ผูบริโภคจะทําการหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาจากแหลงขอมูลภายในที่มีอิทธิพล

ตอการเลือกซื้อสินคาในประกอบดวย แหล งบุคคล แหล งการคา แหลงชุมชน แหล งผูใช แตใน

บางครั้งตองหาเพิ่มเติมจากแหลงภายนอกดวย เพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
       3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ การที่ผูบริโภคจะนําขอม ูลที่ไดมา

พิจารณา และประเมินผลทางเลือกเพื่อหาสินคาหรือบริการที่ดีที่สุด สําหรับผูบริโภค ซึ่ง
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ประกอบดวยมาตรฐาน และคุณสมบัติผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใชในการเปรียบเทียบระหวางตราสินคา
หรือผลลัพธ จากการซื้อและการบริโภคโดยมีการแสดงในรูปของคุณสมบัติที่พึงพอใจมากกวา
       4. การตัดสินใจและกระทําการซื้อ (Purchase or Choice) หมายถึง การตัดสินใจเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พรอมกับดําเนินการเพื่อใหไดทางเลือกนั้นมา
       5. ความรูสึกหลังซื้อ (Post Purchase Feeling or Outcomes of Choice) หมายถึงความรูส ึก

ภายหลังจากที่ผูบริโภคไดทดลองใชสินคาหรือบริการที่เลือกซื้อแลว แบงออกเปนความรูสึกพอใจ

และไมพอใจ ในสินคาและบริการนั้น ความพอใจเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธจากการใชตรงกับผูบริโภค

คาดหวังไว และถาหากผูบริโภคผิดหวังกับการใชผลิตภัณฑหรือบริการนั้นก็จะรูสึกไมพอใจ

 

ภาพที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision Process)

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟลมและ

ไซเท็กซ จํากัด, 2541), 84.

    ขั้นตอนที่ 1 การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 

Recognition) การที่บุคคลรับรูถ ึงความตองการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่ง

กระตุน เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความ

ตองการของรางกาย (Physiological Needs) และความตองการที่เปนความปรารถนา (Aegvired 

Needs) อันเปนความตองการทางดานจิตวิทยา (Psychological Needs) สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับ

หนึ่งจะกลายเปนสิ่งกระตุนบุคคล จะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต 

ทําใหเขารูวาจะตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร
   งานที่สําคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุนความตองการนี้มี 2 ประการ คือ 1) นักการ

ตลาดตองเขาใจสิ่งกระตุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค 2) แนวความคิดการกระตุน
ความตองการ นักการตลาดระลึกวาระดับความตองการสําหรับผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

นักการตลาดตองสามารถจัดเหตุการณตาง ๆ ดานจังหวะเวลาเพื่อกระตุนความตองการ
         ขั้นตอนที่ 2 การคนหาขอม ูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ 

และสิ่งที่สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความ

การรับรูถึง
ความตองการ

ปญหา

การ

คนหา
ขอมูล

การ

ประเมินผล

ทางเลือก

ความรูสึก
ภายหลังการ

ซื้อ

การ

ตัดสินใจ

ซื้อ 
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พอใจทันที ดังนั้นนักการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลซึ่งผูบริโภคแสวงหา และ

อิทธิพลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกแหลงขอมูลของผูบริโภค ประกอบดวย 4 กลุม คือ
     แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนบาน, คนรูจัก ฯลฯ

    แหลงการคา (Commercial Sources) ไดแก การจัดแสดงสินคา, การโฆษณา, 

พนักงานขาย, ตัวแทนการขาย, การบรรจุภัณฑ และ ฯลฯ
       แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแก สื่อมวลชน, องคการคุมครองผูบริโภค

      แหลงประสบการณ (Experiential Sources)

       แหลงทดลอง (Experimental Sources) ไดแก หนวยงานที่สํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ  
หรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคได
ขอมูลมาแลวจากขั้นตอนที่ 2 ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการ

ตลาดจําเป นตองเรียนรูถ ึงวิธีการตาง ๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการ

ประเมินผลไมใชสิ่งที่งายและไมใชกระบวนการเดียวที่ใชกับผูบริโภคทุกคน และไมใชเปนของผูซ ื้อ

คนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ การซื้อกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภค มีดังนี้
     คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ วามี

คุณสมบัติอะไรบ าง ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหนึ่ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ในความรูสึกของผูซื้อสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกัน
       ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญ สําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ แตกตางกัน นักการ

ตลาดตองพยายามคนหาจุดแตกตางกัน
       ผูบริโภคมีการพัฒนา ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา เนื่องจากความเชื่อถือของ

ผูบริโภคขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงได
เสมอ

   ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยจะผานกระบวนการเพื่อประเมินผล

เริ่มตนดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เขาสนใจแลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ตราตาง ๆ
       ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้น

ที่ 3 จะชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป 

ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด หลังจากประเมินเลือก (Evaluation of 

Alternative) กอนที่จะเกิดความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) และเกิดการตัดสินใจซื้อ (Purchase 

Decision)
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      ขั้นตอนที่ 5 ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Post purchase Feeling) หลังจากซื้อและทดลอง

ใชผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซึ่ง

นักการตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ
          จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ปจจัยเหลานี้ มีผลกระทบตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออยางไร ก็จะสามารถปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย และ

พฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภคได ในการปรับกลย ุทธการตลาดที่เหมาะสมและมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น ๆ กลยุทธที่สําคัญคือ การจัดสวนประสมทางการตลาด

4. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด
 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด

        สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543:29) กลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึง องคประกอบที่

สําคัญในการดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสราง

สวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด
 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุมของเครื่องมือการตลาด ซึ่งธุรกิจ

ใชรวมกันในการวางกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด คือการตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค เครื่องมือการตลาดสี่ประการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  (Product) ราคา (Price) 

การจัดจําหนาย (Place or Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเรียกสั้นๆวา 4 P’s 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน 2547:112)

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix)

   การดําเนินงานทางตลาด มีปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดหรือวางแผนงาน

การตลาดอยู 2 ประเภท คือ

     ประเภทที่ 1 เป นปจจัยภายในของกิจการ ซึ่งกิจการสามารถจะควบคุมได กําหนดได 
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารในกิจการได และทุก ๆ กิจการจะตองมี

ปจจัยที่ควบคุมไดกลุมนี้ จะหลีกเลี่ยงหรือขาดไปสวนใดสวนหนึ่งมิได
     ประเภทที่  2 เปนปจจัยที่มีสวนในการกําหนดองคประกอบตาง ๆ รูปแบบการจัด

สวนประกอบของปจจัยกลุมที่ 1 เปนปจจัยที่กิจการไมสามารถควบคุมได แตตองมีความสัมพันธ
ดวยเมื่อตองการทําธุรกิจ ไดแก สภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย คูแขงขัน 

ทรัพยากรตาง ๆ
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     สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน

การตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่

เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด

     สวนประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) การกําหนดราคา (Price) การ

จัดจ ําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส วนประสมทางการตลาด

ไดอีกอยางหนึ่งวา 4 P’s สวนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แตละตัวมีความสําคัญ

เทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลย ุทธ โดยเนนน้ําหนักที่ P ใดมากกวา
กัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ผูบริโภค
     1. ผลิตภัณฑ (Product)

  ผลิตภัณฑ (Product) มีผูใหความหมายของผลิตภัณฑ ไวหลายทานดังนี้
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543:92-95) ไดใหความหมายของผลิตภัณฑวา 

หมายถึง สิ่งที่เสนอแกตลาดเพื่อการรูจัก การเปนเจาของ การใชหรือการบริโภคและสามารถสนอง

ความจําเปนและความตองการของตลาดได หรือเปนสินคาบริการ หรือความคิดซึ่งลูกค าตองจายเงิน

เปนการแลกเปลี่ยน หรือหมายถึงกลุมของสิ่งที่มีตัวตน และไมมีตัวตนที่สามารถตอบสนองความ

พอใจของผูซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงสี การบรรจุหีบหอ คุณภาพ ราคา ชื่อเสียง ตรายี่หอ บริการ ฯลฯ 

ผลิตภัณฑจึงอาจเปนตัวสินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคการ หรือบุคคล
 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547:18) ไดอธ ิบายวา ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่

เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกค า ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมก็
ได ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา บริการ และความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนและมีมูลคา
ในสายตาของลูกคา จึงจะทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
 ปจจุบันจะเห็นไดวาผูบริโภคใหความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคา
มากกวาแตกอน บทบาทของการบรรจุภัณฑจึงมีความสําคัญตอตัวผลิตภัณฑอยางยิ่ง การบรรจุภัณฑ
จะกอใหเกิดประโยชนหลักอยู 2 ประการดวยกัน คือ เปนการปองกันคุณภาพของสินคาและชวย

สงเสริมการจําหนาย ดังนั้น รูปรางของภาชนะบรรจุหรือหีบหอในปจจุบัน จึงมีสีสันสะดุดตา และ

วัสดุที่ใชทําหีบหอแปลกใหมกวาเดิม  บอยครั้งที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา โดยคํานึงถึงตัว     

บรรจุภัณฑมากกวาตัวสินคา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาจําหนายในตลาดจะตองมีการกําหนดตราสินคา
และเครื่องหมายการคา เพื่อเป นการแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑนั้นเป นของผูผลิตรายใดรายหนึ่ง  

อยางชัดเจน ตราสินคาเปนสิ่งที่มีประโยชนแกผูบริโภค ทําใหผูบริโภคทราบวาสินคาชนิดนั้น เปน
ของผูผลิตรายใด ผูบริโภคจะสามารถใชประสบการณในอดีตมาชวยในการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 

โดยมิตองสอบถามขอมูลอยูตลอดเวลาและเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินคานั้น
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      2. การกําหนดราคา (Price)

เมื่อมีการกําหนดผลิตภัณฑและบริการตามความตองการของตลาดเปาหมายแลว 

เจาของธุรกิจจะตองมีการกําหนดราคาใหสอดคลองกับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งจะตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงคของธุรกิจ นักวิชาการไดใหความหมายของราคาไวดังนี้
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543:120-126) ไดอธิบายวาราคา หมายถึง จํานวนเงิน

ที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคาที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับ

ผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547:19) ไดอธ ิบายวา ราคา หมายถึง มูลคาของ

ผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน อันเปนตนทุน (cost) ของลูกคาในการตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวางมูลคา (value) กับราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ลูกคาก็จะ

ตัดสินใจซื้อ

 เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ขึ้นมา สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป 

คือ กําหนดราคาที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑที่จะนําไปเสนอขายกอนท ี่จะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจ

ตองมีเปาหมายวาจะตั้งราคาเพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market Share) หรือ

เพื่อเปาหมายอยางอื่น อีกทั้งตองมีการใชกลยุทธในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาด

เปาหมาย และสูกับคูแขงขันไดในการแขงขันในตลาด กลยุทธราคาเป นเครื่องมือสําคัญที่คูแขงขัน

นํามาใชไดผลรวดเร็วกวาปจจัยอื่น ๆ เชน การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคาใหสูงสําหรับส ินคาที่มี

ลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจนที่ดี อาจใชผลทางจิตวิทยามาชวยเสริมการตั้ง

ราคา การตั้งราคาสินคาอาจมีนโยบายการใหสินเชื่อหรือนโยบายการใหสวนลดเงินสด สวนลด

การคา หรือสวนลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะตองคํานึงถึงกฎขอบังคับทางกฎหมายที่จะมี

ผลกระทบตอราคาดวย
    3. การจัดจําหนาย (Place of Distribution)

  เมื่อธุรกิจสามารถกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑหรือบริการแลว จึงตอง

วางแผนเพื่อนําสินคาหรือบริการนั้นออกจําหนาย ดวยชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม ซึ่งมีผูให
ความหมายของการจัดจําหนาย ไวดังนี้
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543:143-145) ไดอธ ิบายวา การจัดจําหนาย หมายถึง 

กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใช ซึ่งอาจจะมีหลายขั้นตอนและมี

สวนรวมจากหลายบริษัท
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547:20) ไดอธิบายวา การจัดจําหนาย หมายถึง 

โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมในการเคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังตลาด 
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โดยสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมในการ

กระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
 ผลิตภัณฑที่ผูผลิตขึ้นมาไดนั้น ถึงแมวาจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถาผูบริโภคไม

ทราบแหลงซื้อและไมสามารถจะจัดหามาไดเมื่อเกิดความตองการ ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาก็ไม
สามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังนั้น นักการตลาดจึงจําเปนตองพิจารณาวาที่ไหน 

เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสินคา การจัดจําหนายเปนเรื่องที่ซับซ อน แตก็เปนส ิ่งจําเปนที่ตอง

ศึกษา

 การจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ ชองทางการจําหนายสินคา 

(Channel of Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนาย วาจะใชวิธีการขายสินคา
ใหกับผูบริโภคโดยตรง หรือการขายสินคาผานสถาบันคนกลางตาง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลาง

ตาง ๆ เชน พอคาสง (Wholesalers) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) 

ที่มีตอตลาด อีกสวนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจําหนายสินคา คือ การแจกจายตัวสินคา (Physical 

Distribution) การกระจายสินคาเขาสูตัวผูบริโภค การเลือกใชวิธีการขนสง (Transportation) ที่

เหมาะสมในการชวยแจกจายตัวสินคา สื่อการขนสงไดแก การขนสงทางอากาศ ทางรถยนต ทาง

รถไฟ ทางเรือและทางทอ ผูบริหารการตลาดจะตองคํานึงวาจะเลือกใชสื่ออยางใดถึงจะดีที่สุด โดย

เสียคาใชจายต่ําและสินคานั้นไปถึงลูกคาทันเวลา ขั้นตอนที่สําค ัญอีกประการหนึ่งในการแจกจายตัว

สินคา คือ ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสินคา (Storage) เพื่อรอการจําหนายใหทันเวลาที่ผูบริโภค

ตองการ
     4. การสงเสริมการขาย (Promotion)

  เพื่อการแจงใหลูกคาไดทราบขอมูล เตือนความจํา และกระตุนใหเกิดความตองการ

และซื้อสินคา ธุรกิจจะตองทําการสงเสริมการขาย ซึ่งมีผูใหความหมายของการส งเสริมการขายไว
ดังนี้

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543:150-154) ไดอธิบายวา การสงเสริมการขาย เปน
การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ

ติดตอสื่อสารที่สําคัญ เชน การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การใหขาว 

และการประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง เปนตน
 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547:20) ไดอธิบายวา การสงเสริมการขาย 

หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและ

พฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขายโดยตรง หรือใหสื่อเป นเครื่องมือ
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ในการติดตอสื่อสาร การส งเสริมการขายแบงออกเปน 5 ประเภท คือ การโฆษณา การสงเสริมการ

ขาย การขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพ ันธและการตลาดทางตรง
 วัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย เพื่อบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑ
ออกจําหนายในตลาดพยายามชักชวนใหลูกคาซื้อและเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผูบริโภค การ

สงเสริมการขายจะตองมีการศึกษาถึงกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication Process) เพื่อ

เขาใจถึงความสัมพันธระหวางผูรับกับผูสง การสงเสริมการขายมีเครื่องมือสําคัญที่จะใชอยู 4 ชนิด

ดวยกัน ที่เรียกวาสวนผสมของการสงเสริมการขาย (Promotion Mix) ไดแก
  4.1 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการเสนอขายสินคาแบบ

เผชิญหนากัน (Face-to-Face) พนักงานขายตองเขาพบปะกับผูซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา การ

สงเสริมการขายโดยวิธีนี้เปนวิธีที่ดีที่สุด แตเสียคาใชจายสูง
4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจายเงินเพื่อการสงเสริมการ

ขาย โดยมิไดอาศัยตัวบุคคลในการนําเสนอหรือชวยในการขาย แตเปนการใชสื่อโฆษณาประเภท

ตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา อินเตอรเน็ท (Internet) สื่อโฆษณา

เหลานี้จะสามารถเขาถึงผูบริโภคเปนกลุมใหญ เหมาะสําหรับสินคาที่ตองการกระจายตลาดกวาง
4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทําหนาที่ชวย

พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสินคา การส งเสริมการขายเปนการกระตุนผูบริโภคใหเกิด
ความตองการในตัวสินคา การสงเสริมการขายจัดทําในรูปของการแสดงสินคา การแจกของตัวอยาง 

แจกคูปอง ของแถม การใชแสตมปเพื่อแลกสินคา การชิงโชคแจกรางวัลตาง ๆ ฯลฯ
4.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) ในปจจุบัน

ธุรกิจมักสนใจภาพพจนของกิจการ ธุรกิจไดใชเงินจํานวนมากเพื่อสรางชื่อเสียงและภาพพจนของ

กิจการ ป จจุบันองคการธุรก ิจสวนใหญไมไดเนนที่การแสวงหากําไร (Maximize Profit) เพียงอยาง

เดียว ตองเนนที่วัตถุประสงคของการใหบริการแกสังคมดวย (Social Objective) เพราะความอยูรอด

ขององคการธุรกิจจะขึ้นอยูกับการยอมรับของกลุมผูบริโภคในสังคม ถาหากกลุมผูบริโภคตอตาน

หรือมีความคิดวาองคการธุรกิจแสวงหาผลประโยชนใหกับตนมากจนไมคํานึงถึงสังคมหรือ

ผูบริโภค เชนผลิตสินคา แลวปลอยน้ําเสียลงแมน้ํา หรือทําใหอากาศเปนพิษ กอใหเกิดผลเสียแก
สวนรวมโดยมิไดหาวิธีแกไข จะสรางภาพพจนที่ไมดีขององคการธุรกิจ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จํากัด เปนกิจการขายเบียร ซึ่งมีสวนในการเสนอสิ่งที่เปนพิษภัยตอประชาชน จึงพยายามทําโฆษณา

เพื่อเสริมสรางภาพพจนดวยการเสนอเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ อนุรักษวัฒนธรรมไทย เปนการ

ชดเชย เบี่ยงเบนความรูสึกตอตานของสังคม หากกลุมผูบริโภคไมพอใจและไมตองการซื้อสินคา
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และบริการของผูผลิต ยอมเปนสาเหตุที่จะจํากัดการเจริญเติบโตของธุรกิจได (สุดาดวง เรืองรุจิระ

2543:29-32)

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ        ชองทางการจัดจําหนาย (Channels)

(Product Variety)         การคลอบคลุมตลาด (Channels)

คุณภาพของสินคา (Quality)         การเลือกคนกลาง (Assortment)

การออกแบบ (Design)         ทําเลที่ตั้ง (Location)

คุณลักษณะ (Features)         สินคาคงเหลือ (Inventory)

ตราสินคา (Brand name)         การขนสง (Transport)

การบรรจุหีบหอ (Packaging)        การตลาดเปาหมาย
ขนาด (Size)          (Target Market)

บริการ (Service)

การรับประกัน (Warranties)

การรับคืนสินคา (Returns)

ราคาสินคาในรายการ (List Price)           การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)

สวนลด (Discounts)           การโฆษณา (Advertising)

สวนยอมให (Allowances)           การเรงยอดขาย (Sale Force)

ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment Period)           การประชาสัมพันธ (Public Relations)

ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Terms)           การตลาดทางตรง (Direct Marketing)

ภาพที่ 4 สวนประสมทางการตลาด หรือ 4 P’s

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 

2547), 115.

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจําหนาย (Place)

ราคา (Price) การสงเสริมการขาย (Promotion)
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   ในการเสนอสวนผสมการตลาดเหลานี้ นักการตลาดจะตองมีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ผูบริโภคในสวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ 4 P’s แสดงสวนประสมการตลาด ซึ่งใชเพื่อกําหนดกลยุทธ
การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได ดังนี้
      1. กลยุทธดานผลิตภ ัณฑ (Product Strategy) ผลิตภัณฑ  หมายถึง สิ่งที่นําเสนอกับตลาด

เพื่อความสนใจ (Attention) ความอยากได (Acquisition) การใช (Using) หรือการบริโภค 

(Consumption) ที่สามารถตอบสนองความตองการ หรือความจําเปน การตัดสินใจในลักษณะของ

ผลิตภัณฑและการบริการที่จะไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมผูบริโภควา มีความตองการผลิตภัณฑที่มี
คุณสมบัติอะไรบาง แลวนักการตลาดจึงนํามากําหนดกลยุทธผลิตภัณฑดานตาง ๆ โดยคําถามที่

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และเปนสวนที่เกี่ยวของกับผูบริโภค ดังนี้
    ขนาด รูปรางลักษณะ และคุณสมบัติอะไรบางที่ผลิตภัณฑควรมี
  ผลิตภัณฑควรบรรจุหีบหออยางไร
      ลักษณะการบริการที่สําคัญของผูบริโภคคืออะไร
      การไดรับประกันและโปรแกรมการใหบริการอะไรบางที่ควรจัดให
      ลักษณะของผลิตภัณฑสวนประกอบที่เกี่ยวของคืออะไร
        2. กลยุทธดานราคา (Price Strategy) ราคา หมายถึง สิ่งที่บุคคลจาย สําหรับสิ่งที่ไดมาซึ่ง

แสดงมูลคาในรูปเงินตรา หรืออาจจะหมายถึงจํานวนเงิน และหรือสิ่งอื่นที่จําเปนตองใชเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลิตภัณฑและบริการซึ่งนักการตลาดตองตัดสินใจดานราคาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑหรือบริการ
    ลักษณะความแตกตางของผลิตภัณฑ และความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคทําใหเกิดมูลคา (Value) ในตัวสินคาที่สงมอบใหลูกคา ตองมากกวาตนทุน 

(Cost) หรือ ราคา (Price) ของสินคานั้นผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อ ก็ตอเมื่อมูลคามากวาราคาสินคา 

โดยคําถามที่เกี่ยวของกับราคาและเปนสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค มีดังนี้
   ผูบริโภคมีการรับรูราคา (Awareness) วาเหมาะสมกับสินคานั้นอยางไร 

(How) 

 ผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางสินคาตาง ๆ อยางไร
  ปริมาณการลดราคาที่จําเปน เพื่อกระตุนในการซื้อระหวางการแนะนําสินคา

ใหม และการสงเสริมการขายควรเปนเทาใด
   ขนาดสวนลดที่ใหกับผูซื้อเงินสดเทาใด
      3. กลยุทธดานการจัดจ ําหนาย (Place or Distribution Strategy) การจัดจําหนาย หมายถึง 

การเลือกและการใชผูเชี่ยวชาญทางการตลาด ประกอบดวย คนกลาง บริษัทขนสง และบริษัทเก็บ

รักษาสินคาที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย โดยสรางโครงสรางชองทาง (สถาบันและกิจกรรม) ที่ใช
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เพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ หรือบริการจากองคการไปยังตลาด สวนประกอบของกิจกรรมและสถาบัน

การตลาดที่วาผลิตภัณฑ หรือบริการที่ถูกตองไปยังลูกคา การจัดจําหนายจึงเกี่ยวกับกลไกในการ

เคลื่อนยายสินคา และบริการไปยังผูบริโภค ซึ่งจะตองพิจารณาถึงวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ เพื่อขาย 

การตัดสินใจในการจัดจําหนายจะไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมผูบริโภค โดยคําถามที่เกี่ยวของกับ

การจัดจําหนายและ เปนสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค มีดังนี้
     ลักษณะโครงสรางการจัดจําหนาย เพื่อการคาปลีกอะไรบาง ที่ควรใชในการเสนอ

ขาย

     ควรขายสินคาที่ไหน (Where) เปนจํานวนมากนอยเพียงใด (How Many)

     จะนําสินคาอะไรบางไปยังรานคาปลีก (What)

      ความจําเปนของบริษัทที่จะทําการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ การควบคุมธุรกิจ การ

จําหนายเปนอยางไร (How)

  4. กลยุทธการสงเสริมการขาย (Promotion Strategy) การสงเสริมการขาย หมายถึง การ

ติดตอส ื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย และผูซ ื้อเพื่อสรางทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมการ

ซื้อ (Buying Behavior) วัตถุประสงคของการติดตอสื่อสารเพื่อจูงใจและเตือนความทรงจํา ลูกคา
เปาหมายเกี่ยวกับบริษัท และการสงเสริมการขายมี 5 กลยุทธ  โดยคําถามที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

การขายเปนสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค มีดังนี้
     กลยุทธการโฆษณา (Advertising Strategy) เชน สื่อโฆษณาใดที่ชอบที่สุด
      กลยุทธการขายตรงโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) เชน คุณสมบัติ

ที่สําคัญที่พนักงานขายควรมี

      กลยุทธการสงเสริมการขาย (Sale Promotion Strategy) เช น ประเภทการสงเสริม

การขายที่ชอบที่สุด

      กลยุทธการใหขาว และการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation 

Strategy) เชน สื่อใดที่ควรใชในการประชาสัมพันธ
      กลยุทธการตลาดทางตรง (Direct Marketing Strategy) เชน ปจจัยใดมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อ ผานการตลาดทางตรง
 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา  การยอมรับกลยุทธทางการตลาดที่มุงสู
ผูบริโภค ผูบริหารการตลาดตองตระหนักถึงตัวกําหนดพฤติกรรมผูบริโภความีอิทธิพลตอกลยุทธ
การตลาดมากนอยเพียงใด และตองพยายามใหลูกค ามีความพอใจเพื่อใหเกิดการซื้อซ้ํา เพราะเมื่อใด

ก็ตามที่ผูบริโภคไมมีการซื้อซ้ํา เมื่อนั้นธุรกิจจะอยูไมได ถาธุรกิจสามารถรักษาลูกคาเกาไวได และมี

ลูกคาใหมเพิ่มเติม ธุรกิจก็จะสามารถแสวงหากําไรในระยะยาวจากการที่ลูกคาซื้อสินคาซ้ําได 
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แทนที่จะเปนกําไรในชวงระยะสั้น ๆ ซึ่งแสดงวาลูกค ามีความจงรักภักดีตอสินคาของธุรกิจ ทําใหมี

การซื้อเปนประจํา ธุรกิจก็จะสามารถทํากําไรไดตลอดกาล

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
        ไชยสฤทธิ์ จูวัฒนสําราญ (2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 323 ราย จําแนกตามเพศ 

อายุ รายไดตอเดือน อาชีพ ระดับการศึกษา และระบบเครื่องยนตของรถจักรยานยนต ซึ่งไดจากการ
สุมแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใชเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย รวมถึงปจจัยอื่น ๆ สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Samples) และ F-test (One-way 

ANOVA) ปรากฏผล ดังนี้

 1. ผูบริโภคเห็นวาปจจัยโดยรวม และเปนรายดานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานอื่น ๆ และดานสงเสริมการตลาด

2. ผูบริโภคที่มีความแตกตางกันในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ และระบบเครื่องยนตของ
รถจักรยานยนต มีปจจัยโดยรวมและเปนรายดานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตไม
แตกตางกัน ยกเวนผูบริโภคเพศหญิง เห็นวาปจจัยดานการสงเสริมการขายและดานอื่น ๆ มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต มากกวาเพศชาย และผูบริโภคที่ใชเครื่องยนตระบบ 4 จังหวะ มี

ปจจัยโดยรวม ดานการสงเสริมการขายและดานอื่น ๆ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
มากกวาผูบริโภคที่ใชเครื่องยนตระบบ 2 จังหวะอยางมีนัยสําคัญทางสถ ิติที่ระดับ .05

 3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน เห็นวา ปจจัยโดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คือ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานอื่น ๆ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตตางก ัน และผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน เห็นวา ปจจัยโดยรวม
และเปนรายดาน 3 ดาน คือ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานอื่น ๆ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถ ิติที่ระดับ .05

        ลักคนา ครองนวกุล (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ ื้อ

รถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 370 ราย จากการสุมแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
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วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ ฐานนิยม คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธและการ
ทดสอบไควสแควร (Chi – Square) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

    1. ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25 – 30 ป มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและมีรายไดตอเดือน 3,000 – 6,000 บาท

 2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาดและดานอื่น ๆ มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตอยูในระดับมากที่สุด สวนดานชองทางการจัดจําหนายนั้นมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก
 3. เพศมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตดานตาง ๆ ไดแก เครื่องยนตระบายความรอนดวยน้ํา เครื่องยนตมีอัตราเรงดี 

ความเร็วสูง มีสีสันใหเลือกมากมาย มีอุปกรณเสริม (เชน ลอแม็ก ดิสกเบรก) สามารถตอรองราคาได 
มีสถานที่จําหนายรถจักรยานยนตในเครือหลายสาขา ทําเลที่ตั้งติดกับถนนใหญ มีรถจักรยานยนตให
เลือกหลายยี่หอ พนักงานสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับรถจักรยานยนตความกระตือรือรนของ

พนักงานขาย มีการโฆษณาในแผนพับ โบชัวร ความนาเชื่อถือของพนักงานขาย ใชรถยนตติดเครื่อง

กระจายเสียและปายโฆษณา มีของแจกแถม สภาวะเศรษฐกิจและการปลอยเงินกูของสถานบัน

การเงิน

 4. อายุของผูบริโภคมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (P<0.005) ตอปจจัยดานตาง ๆ ใน

เรื่อง มีสีสันใหเลือกมากมาย มีใหเลือกหลายรุน เครื่องยนตมีอัตราเรงดี ความเร็วสูง เครื่องยนต
ระบายความรอนดวยน้ํา รูปทรงทันสมัยสวยงาม สามารถตอรองราคาได ราคาถูกกวาผูจําหนายราย
อื่น สถานที่จอดรถเพียงพอ ทําเลที่ตั้งอยูในยานชุมชน ทําเลที่ตั้งอยูใกลบานหรือที่ทํางาน ทําเลที่ตั้ง

ติดกับถนนใหญ สถานที่กวางมีที่พักสําหรับลูกคา ใชรถยนตติดเครื่องกระจายเสียงและปายโฆษณา 
มีรถจักรยานยนตใหทดลองขับ มีการโฆษณาในแผนพับ โบชัวร ความนิยมในรถจักรยานยนตรุน
นั้นและการปลอยเงินกูของสถานบันการเงิน
 5. ระดับการศึกษาของผูบริโภคมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (p<0.005) ตอปจจัยใน
เรื่องอะไหลหาไดงาย ทําเลที่ตั้งอยูใกลบานหรือที่ทํางาน ความนิยมในรถจักรยานยนตรุนนั้น
  6. อาชีพของผูบริโภคมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (p<0.005) ตอปจจัยในเรื่อง มีให
เลือกหลายรุน เงินดาวนต่ํา มีรถจักรยานยนตใหเลือกหลายยี่หอ สถานที่จอดรถเพียงพอมีกิจกรรมชิง

โชค มีรถจักรยานยนตใหทดลองขับ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงและความนิยมในรถจักรยานยนตรุนนั้น
 7. รายไดตอเดือนของผูบริโภคมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (p<0.005) ตอปจจัยตาง ๆ 

ในเรื่องใหมีเลือกหลายรุน มีสีสันใหเลือกมากมาย เครื่องยนตมีอัตราเรงดี ความเร็วสูง ทําเลที่ตั้งอยู
ใกลบานหรือที่ทํางาน มีการโฆษณาในแผนพับ โบชัวร
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      นาฤอนงค นามบุคดี (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตประเภทเกียรอัตโนมัติระหวางตราสินคาหลัก ๆ ของผูบริโภคในเขตอําเภอสวาง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายขอมูลและสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการหา

ความสัมพันธอยางงายของสเปยรแมน (Spearman Correlation) ในการทดสอบสมมติฐาน

   ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 16 -18 ป มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัวทุกคน
รวมกันตอเดือนเทากับ 15,000 – 20,000 บาท

   ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญตอรูปลักษณสวย สะดุดตา กะทัดรัด คลองตัว มากที่สุด 

ดานราคา ใหความสําคัญตอราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่นในรุนใกลเคียงกันมากที่สุด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญตอสถานที่จําหนายรถกวางขวาง มีที่พักสําหรับลูกคามาก
ที่สุด ดานการสงเสริมการขาย ใหความสําคัญตอพนักงานขายมีความรู อัธยาศัยดีมากที่สุด ดาน
ฤดูกาล จากการศึกษาพบวาสวนใหญจะตัดสินใจซื้อหรือเคยซื้อในฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ –

เดือนพฤษภาคม ยี่หอที่ใชอยูเปนประจําในปจจุบัน พบวาสวนใหญจะไดรถจักรยานยนตประเภท
เกียรอัตโนมัติยี่หอยามาฮา
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่ซื้อรถจักรยานยนตประเภทเกียรอัตโนมัติ

ยี่หอที่แตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 

รายไดของสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดาน

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายที่แตกตางกัน พฤติกรรมการซื้อ

รถจักรยานยนตประเภทเกียรอัตโนมัติในดานฤดูกาลที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในดานราคาที่แตกตางกัน
   ผลการศึกษาที่ได สามารถนํามาประยุกตเพื่อวางแผนการกําหนดกลยุทธการแบงสวน
ตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑได ตลอดจนการกําหนดกลย ุทธทาง
การตลาด เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธการสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
   นัยนปพร หิรัญภัทรโรจน (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอ

การใหบริการของตัวแทนจําหนายรถยนตฮีโนในจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) 

เพื่อศึกษาระดับการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา ตอการใหบริการของตัวแทนจําหนายรถยนตฮีโน
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ในจังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของตัวแทนจําหนาย 

รถยนตฮีโนในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามประเภทของลูกคา ขนาดของรถบรรทุกที่ลูกค าใช ชวง

อายุของรถบรรทุกที่ลูกคาใช ระดับการศึกษาของลูกคา รายไดตอปของลูกคา กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาจํานวน 316 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีสุมแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชเป นแบบสอบถามชนิด  

มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวน     เบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และ 3) เพื่อศึกษา

แนวทางในการพัฒนาการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาโดยการสนทนากลุม (focus 

group) ผูทรงคุณวุฒิที่ใชในการสนทนากลุมไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผูใหบริการระดับ

ผูบริหารของฮีโนจํานวน 3 คน ผูใชบริการที่เปนเจาของกิจการที่ไมไดติดตอเองจํานวน 6 คน และ

ผูใชบริการเปนลูกคาประจําที่ติดตอเองจํานวน 3 คน รวม 12 คน

     ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของตัวแทนจําหนาย

รถยนต     ฮีโนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ความพึงพอใจตอการใหบริการดานผลิตภัณฑบริการและกระบวนการบริการ ดานสถานที่และ

สภาพแวดลอม และดานผูใหบริการอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานราคา และดานสงเสริม

การตลาดอยูในระดับปานกลาง 2) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตามสถานภาพของลูกคา พบวา
ลูกคาที่มีประเภทธุรกิจตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สวนลูกคาที่ใชขนาดของรถบรรทุก ชวงอายุของรถบรรทุกที่ใช ระดับการศึกษา

ของรถบรรทุกและรายไดตอปตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน 3) แนวทาง

ในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกคา ตอการใหบริการของตัวแทนจําหนายรถยนตฮีโน ในจังหวัด

นครปฐม คือ บริษัทควรผลิตรถยนตที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะ ความปลอดภัยสูง มีความสวยงาม 

และประหยัดน้ํามัน มีการซอมไดตรงตามนัดและรับประกัน การซอม ควรมีสถานที่จอดรถสวนตัว

ใหแกลูกคา มีสถานที่โชวรถที่กวางขวาง สามารถจัดแสดงรถไดทุกรุน มีหองรับรองลูกคาจัดเปน
สัดสวน มีการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ มีการแจงขอมูล ขาวสารแกลูกคาและจัด

กิจกรรมใหแกลูกคา มีการบริการนอกสถานที่เปนครั้งคราว พนักงานแตงกายเหมาะสม พูดจาสุภาพ

ไพเราะ ทักทายลูกคาเปนกันเอง และควรจัดใหมีการอบรมพนักงานอยางตอเนื่องในดานการบริการ

แกลูกคา
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการศึกษา

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา 

บริษัท    เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการศึกษา

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาผูซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี.ฮอนดา 
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 

219 คน

 กลุมตัวอยาง การกําหนดกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังนี้
 การคํานวณหากลุมตัวอยาง (Sample size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane 

1967:86) ความเชื่อมั่น 95 หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 จากสูตร
                                          

                                 n     =            N  

                                                     1+ Ne²

 โดยกําหนดให     n       =         จํานวนประชากรในกลุมตัวอยางทั้งหมด
        N      =       จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา
                                  e     =         ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได หรือระดับนัยสําคัญ .05 

แทนคา               n       =             219       .

                                    1+ 219 (0.05)²

                                    = 141.52
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จากจํานวนประชากรทั้งหมด 219 คน กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
เทากับ .05 จากสูตรตัวอยางดังกลาว ทําใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 142 คน

 ดังนั้น จึงพิจารณากลุมตัวอยางที่นํามาใช =           142   คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี.ฮอนดา จํากัด ซึ่งไดสรางตาม

วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดที่กําหนดโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
 ลักษณะและเนื้อหาของแบบสอบถาม

  มีทั้งคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้
 ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของลูกคาผูใชบริการ ไดแก เพศ อายุ 

อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส มีลักษณะเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ 

(check – list) มีจํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนแบบประมาณ

คา แบงเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด 2543:100) ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

สถานที่ ดานการสงเสริมการขาย เปนคําถามแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
 ตอนที่ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากส วนประสม

ทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของบริษัท เค.พี.ฮอนดา จํากัด เปนแบบ

ประมาณ-คา แบงเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด 2543:100) ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการขาย เปนคําถามแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
 1. ศึกษาคนควางานวิจัย ตํารา และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนตฮอนดา
 2. สรางแบบสอบถาม แลวนําไปปรึกษาอาจารย ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ ตลอดจน

ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
 3. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลอง และทําการแกไขเสร็จสมบูรณแลวไปใชกับ

ประชากรที่กําหนด คือ 219 คน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
 ในการศึกษาครั้งนี้จะใชแหลงขอมูล คือ ขอม ูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) ดังนี้

1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

กลุมตัวอยาง
 2. ขอมูลทุติยภูมิ เป นขอมูลที่ไดจากการคนควาจากตํารา เว็บไซต และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ   ตาง ๆ
 การเก็บรวบรวมขอมูล จัดทําเปนขั้นตอน ดังนี้

 1. เก็บขอมูล จากการสอบถามผูที่ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกค า    บริษัท 

เค.พี. ฮอนดา จํากัด ระหวาง พ.ศ. 2551 วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2552 โดยใชแบบสอบถามในการ

เก็บขอมูลผูซื้อ โดยตรงที่บานลูกคาตามที่อยูจากทะเบียนลูกคาของบริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด
 2. รวบรวมแบบสอบถาม และสรุปจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน
 3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามปรากฏวาครบถวน 
สมบูรณทุกฉบับ

การวิเคราะหขอมูล
1.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับคืนมาทั้งหมด วิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows โดยจําแนกขอมูลตามลักษณะของคําถาม ดังนี้
 1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอม ูลสวนบุคคลของผูตอบแบบ 

สอบถามในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัดอําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม นํามาแจกแจงความถี่ แลวหาคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

นําเสนอในรูปตาราง

 1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 - 3 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา ตรวจใหน้ําหนัก

คะแนนของคนตอบเปนระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2543:99-100)

   ระดับความพึงพอใจ คะแนน

มากที่สุด      5

มาก      4

ปานกลาง      3

นอย      2

นอยที่สุด      1
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2.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ในแบบสอบถาม

ตอนที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2543:100)

คาเฉลี่ย                                                        ระดับความพึงพอใจ

4.51-5.00               หมายถึง                              มากที่สุด

3.51-4.50               หมายถึง                              มาก

2.51-3.50               หมายถึง                              ปานกลาง

  1.51-2.50               หมายถึง                              นอย
1.00-1.50               หมายถึง                              นอยที่สุด

3. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 1. รอยละ (Percentage)

 2. คาเฉลี่ย (Mean)

 3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

 ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา 

บริษัท   เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 

142 คน จากจํานวนประชากร 219 คน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 1. สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
 2. ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
 3. ผลการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูล 3 ตอนดังนี้

 3.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
 3.2 ขอมูลสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา 
บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 3.3 ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจาก สวนประสมทางการตลาดตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
x แทน คาเฉลี่ย (Mean)

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แลวนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล 5 สวน ดังนี้
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอย างเป นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) นํามา

วิเคราะหหา คารอยละ และเสนอในรูปตาราง
 2. ขอมูลสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท  

เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นํามาวิเคราะหหา ความถี่ และคารอยละ เสนอใน

รูปตาราง
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3. ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นํามาวิเคราะหหา 
คาความถี่ และคารอยละ เสนอในรูปตาราง

4. ขอมูลสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท 

เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป นแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 

นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เสนอในรูป

ตาราง

5. ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาบริษัท เค.พี.ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนแบบมาตรสวน 

ประมาณคา (Rating Scale) นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เสนอในรูปตาราง

ผลการวิเคราะหขอมูล
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
 แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน 

อธิบายผลการศึกษาไดดังนี้

ตารางที่ 1 ความถี่และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
  เพศ จํานวน รอยละ

ชาย 44 31.0

หญิง 98 69.0

รวม 142 100.0

จากตารางที่ 1 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน โดยเปนเพศชายที่ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 44 คน คิดเปนรอยละ 31.0 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเปนเพศ

หญิงที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 98 คน คิดเปนรอยละ 69.0 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ตารางที่ 2 ความถี่และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ

 อายุ จํานวน รอยละ
ต่ํากวา 20 ป  8   5.6
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ตารางที่ 2 (ตอ)
อายุ จํานวน รอยละ
21 – 30 ป  62 43.7

31 – 40 ป  54 38.0 

41 – 50 ป  15 10.6

51 – 60 ป  2   1.4

มากกวา 60 ป   1    0.7

รวม 142 100.0

จากตารางที่ 2 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน มีผูตอบแบบสอบถาม

อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.6 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผูตอบ

แบบสอบถามอายุ 21 – 30 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 43.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31 – 40 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 38.0 จากผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด มีผูตอบแบบสอบถามอายุ 41 – 50 ป จํานวน 15 คน คิดเป นรอยละ 10.6 จากผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด มีผูตอบแบบสอบถามอายุ 51 – 60 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.4 จาก

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด และมีผูตอบแบบสอบถามอายุมากกวา 60 ป จํานวน 1 คน คิดเป น  

รอยละ 0.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ตารางที่ 3 ความถี่และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพการสมรส

 สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ
โสด  80 56.4

สมรส  53 37.3

หยาราง  2   1.4

มาย   7    4.9

รวม 142 100.0

จากตารางที่ 3 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน มีผูตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพโสด 80 คน คิดเปนรอยละ 56.4 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผูตอบแบบสอบถามที่
มีสถานภาพสมรส 53 คน คิดเปนรอยละ 37.3 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพหยาราง 2 คน คิดเปนรอยละ 1.4 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด และ

มีผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพมาย 7 คน คิดเปนรอยละ 4.9 จากผูตอบแบบสอบถามท ั้งหมด
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ตารางที่ 4 ความถี่และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา
 การศึกษา จํานวน รอยละ

มัธยมหรือต่ํากวา  41 28.9

ปวช./ ปวส.  52 36.6

ปริญญาตรี  46 32.4

สูงกวาปริญญาตรี   3    2.1

รวม 142 100.0

จากตารางที่ 4 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน มีผูตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับมัธยมหรือต่ํากวา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28.9 จากผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด มีผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ ปวช./ ปวส. จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 36.6 

จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 46 

คน คิดเปนรอยละ 32.4 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด และมีผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูง

กวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.1 จากผูตอบแบบสอบถามท ั้งหมด

ตารางที่ 5 ความถี่และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
 อาชีพ จํานวน รอยละ

ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  3   2.1

พนักงานบริษัท  97 68.3

เจาของกิจการ  4   2.8

นักเรียน/ นักศึกษา   9    6.4

มอเตอรไซครับจาง   2    1.4

พอบาน/ แมบาน   3    2.1

รับจางทั่วไป  20  14.1

อื่น ๆ โปรดระบุ   4    2.8

รวม 142 100.0

จากตารางที่ 5 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน มีผูตอบแบบสอบถามที่มี
อาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3 คน คิดเปนรอยละ 2.1 จากผูตอบแบบสอบถาม มีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัท 97 คน คิดเปนรอยละ 68.3 จากผูตอบแบบสอบถาม มี

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเจาของกิจการ 4 คน คิดเปนรอยละ 2.8 จากผูตอบแบบสอบถาม มี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา 9 คน คิดเปนรอยละ 6.4 จากผูตอบแบบสอบถาม
มีผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพมอเตอรไซครับจาง 2 คน คิดเปนรอยละ 1.4 จากผูตอบ
แบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพอบาน/ แมบาน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.1 จากผูตอบ
แบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับจางทั่วไป 20 คน คิดเปนรอยละ 14.1 จากผูตอบ
แบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพอื่น ๆ เชน เกษตรกร หาบเร คาขาย จํานวน 4 คน คิด

เปนรอยละ 2.8 จากผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 6 ความถี่และรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน
 รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวน รอยละ

ไมมีรายไดเปนของตนเอง  11   7.7

ต่ํากวา 5,000 บาท  11   7.7

5,001 – 10,000 บาท  84 59.2

10,001 – 15,000 บาท  29  20.5

15,001 – 20,000 บาท   4    2.8

20,001 – 25,000 บาท   2    1.4

25,001 – 30,000 บาท  0    0.0

30,001 บาทขึ้นไป   1    0.7

รวม 142 100.0

จากตารางที่ 6 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน มีผูตอบแบบสอบถามที่

ไมมีรายไดเปนของตนเอง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.7 จากผูตอบแบบสอบถาม มีผูตอบ

แบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.7 จากผูตอบ

แบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 

59.2 จากผูตอบแบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 29 คน 

คิดเปนรอยละ 20.5 จากผูตอบแบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 15,001 – 20,000 บาท 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.8 จากผูตอบแบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 20,001 –

25,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.4 จากผูตอบแบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามที่มี

รายได 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.7 จากผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางดังกลาวขางตนทั้ง สรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 69 เปนเพศ

หญิง มีอายุ 21 – 30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.7 อายุมากกวา 60 ป มีเพียงรอยละ 0.7 เทานั้น 
สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56.4 จบการศึกษาระดับ ปวช./ ปวส.มากที่สุด คิดเปน
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รอยละ 36.6 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 32.4  ประกอบอาชีพ พนักงาน

บริษัท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 14.1 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 5.001 – 10,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.2 

สวนที่ 2 ขอมูลสวนประสมทางการตลาด  ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา 

บริษัท เค.พี.ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จ ังหวัดนครปฐม นํามาวิเคราะหหา คาความถี่และคารอยละ 

เสนอในรูปตาราง

ตารางที่ 7 ความถี่และรอยละ ขอมูลสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
  ฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ

ระดับความสําคัญของปจจัย
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  รวม

  จํานวน จํานวน  จํานวน จํานวน  จํานวน

 (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ)
1. รถจักรยานยนตฮอนดา    89    46     5     2     0   142

    มีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก (62.7) (32.4)   (3.5)   (1.4)     0             (100.0)

2. มีรถจักรยานยนตฮอนดา    63    58    19     2     0   142

    ใหเลือกหลายรุน หลายสี (44.4) (40.8) (13.4)   (1.4)     0             (100.0)

3. รถจักรยานยนตฮอนดา    42    75    23     2     0   142

    มีรูปทรงที่สวย นาขับขี่ (29.6) (52.8) (16.2)   (1.4)     0             (100.0)

4. รถจักรยานยนตฮอนดา มี    53    77    12     0     0   142

    ความคลองตัวในการขับขี่ (37.3) (54.2) (8.5)     0     0             (100.0)

    และทนทานในการใชงาน
5. ประหยัดน้ํามัน    55    63    21     3     0   142

(38.7) (44.4) (14.8)   (2.1)     0              (100.0)

6. มีการบริการกอนและหลัง    30    51    46    12     3   142

    การขายดี (21.1) (35.9) (32.4)   (8.5)   (2.1)         (100.0)

โดยรวม (38.96) (43.41) (14.80) (2.46) (0.35)  (100.0)

จากตาราง 7 พบวา ลักษณะตาง ๆ ของดานผลิตภัณฑที่ลูกคาซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดา สวนใหญใหความสําคัญระดับ มากที่สุด ไดแก รถจักรยานยนตฮอนดามีชื่อเสียง และเปนที่
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รูจัก (รอยละ 62.7), มีรถจักรยานยนตฮอนดาใหเลือกหลายรุน หลายสี (รอยละ 44.4) สวนลักษณะ

ดานผลิตภัณฑที่สวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก คือ รถจักรยานยนตฮอนดามีรูปทรงที่สวย 

นาขับขี่ (รอยละ 52.8), รถจักรยานยนตฮอนดามีความคลองตัวในการขับขี่ และทนทานในการใช
งาน (รอยละ 54.2), ประหยัดน้ํามัน (รอยละ 44.4) และมีการบริการกอนและหลังการขายดี (รอยละ 

35.9)

ตารางที่ 8 ความถี่และรอยละ ขอมูลสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
  ฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานราคา

ระดับความสําคัญของปจจัย
  ปจจัยดานราคา  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  รวม

   จํานวน จํานวน  จํานวน จํานวน  จํานวน

  (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ)
1. ราคารถจักรยานยนต        27    68     43     4     0   142

    ฮอนดามีความเหมาะสม    (19.0) (47.9)   (30.3)   (2.8)     0              (100.0)

    ตอการตัดสินใจซื้อ
2. ราคาอะไหลมีผลตอการ     19    73     42     6     2   142

    ตัดสินใจซื้อ    (13.4) (51.4) (29.6)   (4.2)   (1.4)          (100.0)

3. อัตราการชําระเงินมีผลตอ     41    53     40     7     1   142

    การตัดสินใจซื้อ    (28.9) (37.3) (28.2)   (4.9)   (0.7)          (100.0)

4. อัตราดอกเบี้ยในการผอน     28    50     53     8     3   142

    ชําระ มีใหเลือกหลาย    (19.7) (35.2) (37.3)   (5.6)   (2.1)          (100.0)

    รูปแบบ

5. เงื่อนไขการชําระเงินมี    23    58    54     5     2   142

    หลายรูปแบบ    (16.2) (40.8) (38.0)   (3.5)   (1.4)          (100.0)

6. ระยะเวลาผอนชําระที่มี    25    54    54     6     3   142

    ความเหมาะสม    (17.6) (38.0) (38.0)   (4.2)   (2.1)          (100.0)

โดยรวม   (19.13) (41.76) (33.56) (4.20) (1.28)    (100.0)

 จากตาราง 8 พบวา ลักษณะตาง ๆ ของดานราคาที่ลูกคาซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา 

สวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคารถจักรยานยนตฮอนดามีความเหมาะสมตอการ

ตัดสินใจซื้อ (รอยละ 47.9), ราคาอะไหลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ (รอยละ 51.4), อัตราการชําระเงิน
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มีผลตอการตัดสินใจซื้อ (รอยละ 37.3), เงื่อนไขการชําระเงินมีหลายรูปแบบ (รอยละ 40.8) สวน

ลักษณะดานราคาที่สวนใหญใหความสําคัญในระดับมากและปานกลางเทากัน คือ ระยะเวลาผอน
ชําระที่มีความเหมาะสม (รอยละ 38.0) และลักษณะดานราคาที่ใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ 

อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ มีใหเลือกหลายรูปแบบ (รอยละ 37.3)

ตารางที่ 9 ความถี่และรอยละ ขอมูลสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
 ฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานชองทางการจัด-

 จําหนาย
ระดับความสําคัญของปจจัย

  ปจจัยดานชองทาง  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  รวม

    การจัดจําหนาย  จํานวน จํานวน  จํานวน จํานวน  จํานวน

  (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ)
1. บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด           39    75     26     2       0   142

    มีทําเลที่ตั้งอยูในแหลง-   (27.5) (52.8)   (18.3) (1.4)       0            (100.0)

    ชุมชน

2. บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด     43    62    32     5       0   142

    มีชื่อเสียงและมีความ (30.3) (43.7) (22.5) (3.5)       0            (100.0)

    นาเชื่อถือ
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ    19    44    60    13       6   142

    ในการรองรับลูกคา (13.4) (31.0) (42.3)   (9.2)     (4.2)        (100.0)

4. มีสถานที่พัก สําหรับลูกคา     17    50    61     8       6   142

    ที่มาซื้อรถจักรยานยนต      (12.0) (35.2) (43.0)   (5.6)     (4.2)        (100.0)

    และซอมรถจักรยานยนต
5. มีบริการรวดเร็ว ทันใจ ใน     20    58    55     8       0   142

    การใหขอมูลและการซอม (14.1) (41.5) (38.7)   (5.6)       0            (100.0)

    รถจักรยานยนต
โดยรวม  (19.46)        (40.84) (32.96) (5.06) (1.68)    (100.0)

 จากตาราง 9 พบวา ลักษณะตาง ๆ ของดานชองทางการจัดจําหนายที่ลูกคาซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา สวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มี

ทําเลที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน (รอยละ 52.8), บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีชื่อเสียง และมีความ

นาเชื่อถือ (รอยละ 43.7), มีบริการรวดเร็ว ทันใจ ในการ ใหขอมูล และการซอมรถจักรยานยนต 
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(รอยละ 41.5) สวนลักษณะดานชองทางการจัดจําหนายที่สวนใหญใหความสําคัญในระดับ        

ปานกลาง คือ มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการรองรับลูกคา (รอยละ 42.3) และมีสถานที่พัก สําหรับ

ลูกคา ที่มาซื้อรถจักรยานยนตและซอมรถจักรยานยนต (รอยละ 43.0)

ตารางที่ 10 ความถี่และรอยละ ขอมูลสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อ

 รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 ดานสงเสริมการขาย
ระดับความสําคัญของปจจัย

  ปจจัยดานสงเสริม     มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  รวม

            การขาย     จํานวน จํานวน  จํานวน จํานวน  จํานวน

     (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ)
1. มีการโฆษณาทางวิทยุ หรือ          39   50     44     7     2   142

    สื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก       (27.5) (35.2)   (31.0)   (4.9)   (1.4)         (100.0)

2. มีของแจกแถม เชน หมวก-         35    66     32     6     3   142

    กันนอค,เสื้อแจคเก็ตเปนตน      (24.6) (46.5) (22.5)   (4.2)   (2.1)         (100.0)

3. ใหบริการซอมตัวเครื่องยนต        41    53     40     7     1   142

    ฟรีภายในระยะทางหรือระยะ  (23.9) (40.8) (25.4)   (7.0)   (2.8)         (100.0)

    เวลาที่กําหนด ไดเปนอยางดี
4. พนักงานขายมี อัธยาศัยดี        28    67     36    10     1   142

    มีความนาเชื่อถือ และความ      (19.7) (47.2) (25.4)   (7.0)   (0.7)         (100.0)

    กระตือรือรนในการตอนรับ
    และการใหบริการ
5. มีกิจกรรมใหรวมสงชิงโชค        10    47    63    17     5   142

        (7.0) (33.1) (44.4) (12.0)   (3.5)         (100.0)

6. มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ    48    58    30     5     1   142

        (33.8) (40.8) (21.1) (3.5)   (0.7)         (100.0)

7. มีชางเทคนิคที่มีความชํานาญ    19   66   46    10     1   142

    ไวคอยบริการ     (13.4) (46.5) (32.4)   (7.0)   (0.7)         (100.0)

8. มีการตรวจเช็ครถนอก      15   45    58    19     5   142

    สถานที่เปนครั้งคราว      (10.6) (31.7) (40.8) (13.4)   (3.5)          (100.0)

โดยรวม    (20.06) (40.23) (30.38) (7.38) (1.92)      (100.0)
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 จาก ตา รา ง  10 พบวา  ลั กษณะตาง  ๆ  ของดานสง เสริมก ารขาย ที่ ลู กค าซื้ อ

รถจักรยานยนตฮอนดา สวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การโฆษณาทางวิทยุ หรือสื่อ

ตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก (รอยละ 35.2), มีของแจกแถม เชน หมวกกันนอค, เสื้อแจคเก็ต เปนตน (รอย

ละ 46.5), ใหบริการซอมตัวเครื่องยนต ฟรี ภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กําหนด ไดเปนอยางดี 

(รอยละ 40.8), พนักงานขายมี อัธยาศัยดี มีความนาเชื่อถือ และความกระตือรือรนในการตอนรับ

และการใหบริการ (รอยละ 47.2), มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ (รอยละ 40.8), มีชางเทคนิคที่มี

ความชํานาญไวคอยบริการ (รอยละ 46.5) สวนลักษณะดานสงเสริมการขาย ที่สวนใหญให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีกิจกรรมใหรวมสงชิงโชค (รอยละ 44.4) และมีการตรวจเช็ค

รถนอกสถานที่เปนครั้งคราว (รอยละ 40.8)

สวนที่ 3 ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นํามา

วิเคราะหหา คาความถี่ และคารอยละ เสนอในรูปตาราง

ตารางที่ 11 ความถี่และรอยละ ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาด ใน
 การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

 นครปฐม

    ความพึงพอใจอันเนื่องมา       ระดับความสําคัญของปจจัย
    จากสวนประสมทางการตลาด  มากที่สุด     มาก   ปานกลาง   นอย  นอยที่สุด  รวม

    ในการตัดสินใจซื้อรถจยย.       จํานวน    จํานวน    จํานวน   จํานวน    จํานวน

    ฮอนดา      (รอยละ)   (รอยละ)   (รอยละ)   (รอยละ)    (รอยละ)
1. ทานมีความพึงพอใจในยี่หอ         51    70       19     2     0   142

    รถจักรยานยนตฮอนดา       (35.9) (49.3)     (13.4)   (1.4)     0              (100.0)

2. รูปลักษณสวย สะดุดตาคลอง-       44    79       18     1     0   142

  ตัวกะทัดรัดทําใหทานเกิดความ    (31.0) (55.6)     (12.7)   (0.7)     0              (100.0)

  พึงพอใจในการซื้อไปใชงาน
3. ทานมีความพึงพอใจเพราะ           50    71       20     1     0   142

    ประหยัดน้ํามัน       (35.2) (50.0)     (14.1)   (0.7)     0              (100.0)

4. ทานพึงพอใจวาอะไหลหา            28    54       53    6     1   142

    งาย ราคาเหมาะสม       (19.7) (38.0)     (37.3)   (4.2)   (0.7)          (100.0)
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ตารางที่ 11 (ตอ)

    ความพึงพอใจอันเนื่องมา       ระดับความสําคัญของปจจัย
    จากสวนประสมทางการตลาด  มากที่สุด    มาก   ปานกลาง   นอย  นอยที่สุด  รวม

    ในการตัดสินใจซื้อรถจยย.       จํานวน   จํานวน    จํานวน   จํานวน    จํานวน

    ฮอนดา      (รอยละ)   (รอยละ)   (รอยละ)   (รอยละ)    (รอยละ)
5. มีเจาหนาที่อยูเวรชวงพัก           21    57      45    19     0   142

    กลางวัน คอยใหบริการ       (14.8) (40.1)     (31.7) (13.4)     0              (100.0)

6. มีสิ่งอํานวยความสะดวกจาก          18    63      44     15     2   142

    ทางบริษัทฯไวคอยใหบริการ       (12.7) (44.4)     (31.0) (10.6)   (1.4)          (100.0)

    ทานเชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ
    โทรทัศน
7. ทานพึงพอใจกับการรับ-         39   58      35    6     4   142

    ประกันตัวเครื่องยนตฟรี 3 ป      (27.5) (40.8)    (24.6) (4.2)   (2.8)          (100.0)

    หรือ 30,000 กม.

8. มีบัตรสวนลดพิเศษคาอะไหล     16   48      47    24     7   142

    สําหรับลูกคาของบริษัทฯ       (11.3) (33.8)    (33.1) (16.9)   (4.9)          (100.0)

โดยรวม      (23.51) (44.00) (24.74) (6.51) (1.23)        (100.0)

 จากตาราง 11 พบวา ลักษณะตาง ๆ ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมากจากสวนประสม

ทางการตลาด ลูกคาซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา สวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก ทุกขอไดแก 
ทานมีความพึงพอใจในยี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา (รอยละ 49.3), รูปลักษณสวย สะดุดตา 

กะทัดรัด คลองตัว ทําใหทานเกิดความพึงพอใจในการซื้อไปใชงาน (รอยละ 55.6), ทานมีความพึง

พอใจเพราะประหยัดน้ํามัน (รอยละ 50.0), ทานพึงพอใจวา อะไหลหางาย ราคาเหมาะสม (รอยละ 

38.0), มีเจาหนาที่อยูเวรชวงพักกลางวัน คอยใหบริการ (รอยละ 40.1), มีสิ่งอํานวยความสะดวกจาก

ทางบริษัทฯ ไวคอยใหบริการทาน เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ โทรทัศน (รอยละ 44.4), ทานพึงพอใจ

กับการรับประกันตัวเครื่องยนตฟรี 3 ป หรือ 30,000 กม. (รอยละ 40.8) และมีบัตรสวนลดพิเศษคา
อะไหลสําหรับลูกคาของบริษัทฯ (รอยละ 33.8)

สวนที่ 4 ขอมูลสวนประสมทางการตลาด  ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา 
บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นํามาวิเคราะหหา คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอในรูปตาราง
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
 การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอ
 เมือง จังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักยานยนตฮอนดา     N = 142 ระดับ

 ดานผลิตภัณฑ x S.D.

1. รถจักรยานยนตฮอนดามีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก  4.56 0.64 มากที่สุด

2. มีรถจักรยานยนตฮอนดาใหเลือกหลายรุนหลายสี 4.28 0.75 มาก

3. รถจักรยานยนตฮอนดามีรูปทรงที่สวย นาขับขี่ 4.11 0.71 มาก

4. รถจักรยานยนตฮอนดา มีความคลองตัวในการ
    ขับขี่และทนทานในการใชงาน 4.29 0.61 มาก

5. ประหยัดน้ํามัน 4.20 0.77 มาก

6. มีการบริการกอนและหลังการขายดี 3.65 0.98 มาก

รวม 4.18 0.51 มาก

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ใหความสําคัญมากที่สุด 3.50 – 4.49 ใหความสําคัญมาก 2.50 – 3.49 

ใหความสําคัญปานกลาง 1.50 – 2.49 ใหความสําคัญนอย 1.00 – 1.49 ใหความสําคัญนอยที่สุด
จากตารางที่ 12 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม ดานผลิตภัณฑ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยภาพรวม 4.18 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ รถจักรยานยนตฮอนดามีชื่อเสียง 

และเปนที่รูจัก ( x = 4.56) รองลงมา ไดแก รถจักรยานยนตฮอนดา มีความคลองตัวในการขับขี่ 

และทนทานในการใชงาน ( x = 4.29), มีรถจักรยานยนตฮอนดาใหเลือกหลายรุน หลายสี ( x = 

4.28), ประหยัดน้ํามัน ( x = 4.20), รถจักรยานยนตฮอนดามีรูปทรงที่สวย นาขับขี่ ( x = 4.11) 

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีบริการกอนและหลังการขายดี ( x = 3.65)

ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
 การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอ
 เมือง จังหวัดนครปฐม ดานราคา
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา     N = 142 ระดับ

 ดานราคา x S.D.

1. ราคารถจักรยานยนตฮอนดามีความเหมาะสมตอ
    การตัดสินใจซื้อ  3.83 0.76 มาก
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ตารางที่ 13 (ตอ)
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา     N = 142 ระดับ

 ดานราคา x S.D.

2. ราคาอะไหลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3.71 0.80 มาก

3. อัตราการชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 3.89 0.91 มาก

4. อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ มีใหเลือกหลายรูปแบบ 3.65 0.93 มาก

5. เงื่อนไขการชําระเงินมีหลายรูปแบบ 3.67 0.84 มาก

6. ระยะเวลาผอนชําระมีความเหมาะสม 3.65 0.89 มาก

รวม 3.73 0.65 มาก

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ใหความสําคัญมากที่สุด 3.50 – 4.49 ใหความสําคัญมาก 2.50 – 3.49 

ใหความสําคัญปานกลาง 1.50 – 2.49 ใหความสําคัญนอย 1.00 – 1.49 ใหความสําคัญนอยที่สุด

จากตารางที่ 13 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม ดานราคา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยภาพรวม 3.73 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก ทุกขอโดยคาเฉลี่ยมีคาสูงสุด คือ อัตราการ

ชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ( x = 3.89) รองลงมา ไดแก ราคารถจักรยานยนตฮอนดา มี

ความเหมาะสมตอการตัดสินใจซื้อ ( x = 3.83), ราคาอะไหลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ( x = 

3.71), เงื่อนไขการชําระเงินมีหลายรูปแบบ ( x = 3.67), ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ย

ในการผอนชําระ มีใหเลือกหลายรูปแบบ และ ระยะเวลาผอนชําระที่มีความเหมาะสม ( x = 3.65)

ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
 การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอ
 เมือง จังหวัดนครปฐม ดานชองทางการจัดจําหนาย
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา     N = 142 ระดับ

 ดานชองทางการจัดจําหนาย x S.D.

1. บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่ตั้งอยูในแหลง
    ชุมชน  4.06 0.72 มาก

2. บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีชื่อเสียง และมี
    ความนาเชื่อถือ 4.01 0.82 มาก

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการรองรับลูกคา 3.40 0.98 มาก
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ตารางที่ 14 (ตอ)
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา     N = 142 ระดับ

 ดานชองทางการจัดจําหนาย x S.D.

4. มีสถานที่พัก สําหรับลูกค า ที่มาซื้อรถจักรยานยนต
    และซอมรถจักรยานยนต 3.45 0.93 มาก

5. มีบริการรวดเร็ว ทันใจ ในการใหขอมูล และ
    การซอมรถจักรยานยนต 3.64 0.79 มาก

รวม 3.71 0.67 มาก

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ใหความสําคัญมากที่สุด 3.50 – 4.49 ใหความสําคัญมาก 2.50 – 3.49 

ใหความสําคัญปานกลาง 1.50 – 2.49 ใหความสําคัญนอย 1.00 – 1.49 ใหความสําคัญนอยที่สุด

จากตารางที่ 14 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม ดานชองทางการจัดจําหนาย มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ มาก ทุกขอมี

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก คือ บริษัท เค.พี. 

ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่ตั้งอย ูในแหลงชุมชน ( x = 4.06) รองลงมา ไดแก บริษัท เค.พี. ฮอนดา 
จํากัด มีชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือ ( x = 4.01), มีบริการรวดเร็ว ทันใจ ในการใหขอมูล และ

การซอมรถจักรยานยนต ( x = 3.64), มีสถานที่พัก สําหรับลูกคา ที่มาซื้อรถจักรยานยนต และ

ซอมรถจักรยานยนต ( x = 3.45), ขอท ี่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการ

รองรับลูกคา ( x = 3.40)

ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
 การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอ
 เมือง จังหวัดนครปฐม ดานสงเสริมการขาย
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา     N = 142 ระดับ

 ดานสงเสริมการขาย x S.D.

1. มีการโฆษณาทางวิทยุ หรือสื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก 3.82 0.94 มาก

2. มีของแจกแถม เชน หมวกกันนอค, เสื้อแจคเก็ต เปนตน 3.87 0.91 มาก

3. ใหบริการซอมตัวเครื่องยนตฟรี ภายในระยะทาง หรือ
    ระยะเวลาที่กําหนด ไดเปนอยางดี 3.76 0.99 มาก
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ตารางที่ 15 (ตอ)
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา     N = 142 ระดับ

 ดานสงเสริมการขาย x S.D.

4. พนักงานขายมีอัธยาศัยดี มีความนาเชื่อถือ และ
    ความกระตือรือรนในการตอนรับ และการใหบริการ 3.78 0.87 มาก

5. มีกิจกรรมใหรวมสงชิงโชค 3.28 0.89 ปานกลาง

6. มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ 4.04 0.87 มาก

7. มีชางเทคนิคที่มีความชํานาญไวคอยบริการ 3.65 0.83 มาก

8. มีการตรวจเช็ครถนอกสถานที่เปนครั้งคราว 3.32 0.96 ปานกลาง

รวม 3.69 0.70 มาก

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ใหความสําคัญมากที่สุด 3.50 – 4.49 ใหความสําคัญมาก 2.50 – 3.49 

ใหความสําคัญปานกลาง 1.50 – 2.49 ใหความสําคัญนอย 1.00 – 1.49 ใหความสําคัญนอยที่สุด

จากตารางที่ 15 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม ดานสงเสริมการขาย มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยภาพรวม

3.69 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก คือ มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ 

( x = 4.04) รองลงมา ไดแก มีของแจกแถม เชน หมวกกันนอค, เสื้อแจคเก็ต เปนตน ( x = 

3.87), มีการโฆษณาทางวิทยุ หรือสื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก ( x = 3.82), พนักงานขายมีอัธยาศัยดี มี

ความนาเชื่อถือ และความกระตือรือรนในการตอนรับและการใหบริการ ( x = 3.78), ใหบริการ

ซอมตัวเครื่องยนต ฟรีภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กําหนดไดเปนอยางดี ( x = 3.76) , ขอที่มี

คาเฉลี่ยปานกลาง คือ มีการตรวจเช็ครถนอกสถานที่เปนครั้งคราว ( x = 3.32) และมีกิจกรรมให
รวมชิงโชค ( x = 3.28)

สวนที่ 5 ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นํามา

วิเคราะหหา คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอในรูปตาราง
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสม
 ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. 
 ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 ความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการ     N = 142 ระดับ

   ตลาดในการตัดสินใจซื้อ รถจ ักรยานยนตฮอนดา x S.D.

1. ทานมีความพึงพอใจในยี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา 4.20 0.72 มาก

2. รูปลักษณสวย สะดุดตา กะทัดรัด คลองตัว ทําให
    ทานเกิดความพึงพอใจในการซื้อไปใชงาน 4.17 0.66 มาก

3. ทานมีความพึงพอใจเพราะประหยัดน้ํามัน 4.20 0.70 มาก

4. ทานพึงพอใจวา อะไหลหางาย ราคาเหมาะสม 3.72 0.85 มาก

5. มีเจาหนาที่อยูเวรชวงพักกลางวัน คอยใหบริการ 3.56 0.90 มาก

6. มีสิ่งอํานวยความสะดวกจากทางบริษัทฯ คอยให
    บริการทาน เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ โทรทัศน 3.56 0.86 มาก

7. ทานพึงพอใจกับการรับประกันตัวเครื่องยนตฟรี 3 ป
    หรือ 30,000 กม. 3.86 0.97 มาก

8. มีบัตรสวนลดพิเศษคาอะไหลสําหรับลูกคาของบริษัทฯ 3.30 1.04 ปานกลาง

รวม 3.82 0.62 มาก

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ใหความสําคัญมากที่สุด 3.50 – 4.49 ใหความสําคัญมาก 2.50 – 3.49 

ใหความสําคัญปานกลาง 1.50 – 2.49 ใหความสําคัญนอย 1.00 – 1.49 ใหความสําคัญนอยที่สุด
จากตารางที่ 16 พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจอันเนื่องมาจากส วนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยภาพรวม 3.82 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก คือ ทานมีความพึงพอใจในยี่หอ
รถจักรยานยนตฮอนดา และ ทานมีความพึงพอใจเพราะประหยัดน้ํามัน ( x = 4.20) รองลงมา 

ไดแก รูปลักษณสวย สะดุดตา กะทัดรัด คลองตัว ทําใหทานเกิดความพึงพอใจในการซื้อไปใชงาน 

( x = 4.17), ทานพึงพอใจกับการรับประกันตัวเครื่องยนตฟรี 3 ป หรือ 30,000 กม. ( x = 3.86), 

ทานพึงพอใจวา อะไหลหางาย ราคาเหมาะสม ( x = 3.72), มีเจาหนาที่อยูเวรชวงพักกลางวัน คอย

ใหบริการ และ มีสิ่งอํานวยความสะดวกจากทางบริษัทฯ ไวคอยใหบริการทาน เชน น้ําดื่ม 

หนังสือพิมพ โทรทัศน ( x = 3.56), ขอท ี่มีคาเฉลี่ยปานกลาง คือ มีบัตรสวนลดพิเศษคาอะไหล
สําหรับลูกคาของบริษัท ฯ ( x = 3.30)
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา 

บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวน
บุคคลที่มีตออิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา 

จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่ซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 142 คน ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป นเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายผลการวิจัย ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบน-มาตรฐาน และนําเสนอขอมูลในตาราง เพื่ออธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอย าง โดย

ประมวลผลขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 

สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
 จากการวิจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 142 คน จากจํานวน

ประชากร 219 คน พบวา เป นเพศหญิง (รอยละ 69.0) สวนใหญมีอายุ 21 – 30 ป (รอยละ 43.7) มี

สถานภาพโสด (รอยละ 56.4) ระดับการศึกษาสวนใหญ มีการศึกษาระดับ ปวช./ ปวส. (รอยละ 

36.6) มีอาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ 68.3) มีรายได 5,001 – 10,000 บาท (รอยละ 59.2)

2. ขอมูลสวนประสมทางการตลาด  ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท  

เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทางการจัด

จําหนาย และ ดานสงเสริมการขาย ในสวนของคารอยละ)

กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการขาย ตามลําดับ สรุปรายดานดังนี้ 
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ดานผลิตภัณฑที่ลูกคาซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา สวนใหญใหความสําคัญระดับ มาก

ที่สุด ไดแก รถจักรยานยนตฮอนดามีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก (รอยละ 62.7), มีรถจักรยานยนต
ฮอนดาใหเลือกหลายรุน หลายสี  (รอยละ 44.4) สวนลักษณะดานผลิตภัณฑที่สวนใหญให
ความสําคัญในระดับมาก คือ รถจักรยานยนตฮอนดามีรูปทรงที่สวย นาขับขี่ (รอยละ 52.8), รถ

จักรยานยนตฮอนดามีความคลองตัวในการขับขี่ และทนทานในการใชงาน (รอยละ 54.2), ประหยัด

น้ํามัน (รอยละ 44.4) และมีการบริการกอนและหลังการขายดี (รอยละ 35.9)

ดานราคาที่ลูกคาซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา สวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก 

ไดแก ราคารถจักรยานยนตฮอนดามีความเหมาะสมตอการตัดสินใจซื้อ (รอยละ 47.9), ราคาอะไหล
มีผลตอการตัดสินใจซื้อ (รอยละ 51.4), อัตราการชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อ (รอยละ 37.3), 

เงื่อนไขการชําระเงินมีหลายรูปแบบ (รอยละ 40.8) สวนลักษณะดานราคาที่สวนใหญให
ความสําคัญในระดับมากและปานกลางเทากัน คือ ระยะเวลาผอนชําระที่มีความเหมาะสม (รอยละ 

38.0) และลักษณะดานราคาที่ใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ มี

ใหเลือกหลายรูปแบบ (รอยละ 37.3)

ดานชองทางการจัดจําหนายที่ลูกคาซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา สวนใหญให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่ตั้งอย ูในแหลงชุมชน (รอยละ 

52.8) , บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีชื่อเสียง และมีความนาเชื่อถือ (รอยละ 43.7), มีบริการรวดเร็ว 

ทันใจ ในการ ใหขอมูล และการซอมรถจักรยานยนต (รอยละ 41.5) สวนลักษณะดานชองทางการ

จัดจําหนายที่ส วนใหญใหความสําคัญในระดับ        ปานกลาง คือ มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการ

รองรับลูกคา (รอยละ 42.3) และมีสถานที่พัก สําหรับลูกคา ที่มาซื้อรถจักรยานยนตและซอม

รถจักรยานยนต (รอยละ 43.0)

 ดานสงเสริมการขายที่ลูกคาซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา สวนใหญใหความสําคัญใน

ระดับมาก ไดแก การโฆษณาทางวิทยุ หรือสื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก (รอยละ 35.2), มีของแจกแถม 

เชน หมวกกันนอค, เสื้อแจคเก็ต เปนตน (รอยละ 46.5), ใหบริการซอมตัวเครื่องยนต ฟรี ภายใน

ระยะทางหรือระยะเวลาที่กําหนด ไดเปนอยางดี (รอยละ 40.8), พนักงานขายมี อัธยาศัยดี มีความ

นาเชื่อถือ และความกระตือรือรนในการตอนรับและการใหบริการ (รอยละ 47.2), มีศูนยบริการซอม

ทั่วประเทศ (รอยละ 40.8), มีชางเทคนิคที่มีความชํานาญไวคอยบริการ (รอยละ 46.5) สวนลักษณะ

ดานสงเสริมการขายที่ส วนใหญใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีกิจกรรมใหรวมสงชิงโชค 

(รอยละ 44.4) และมีการตรวจเช็ครถนอกสถานที่เปนครั้งคราว (รอยละ 40.8)
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3. ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดต อการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (คารอยละ)
ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สวนใหญให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก รูปลักษณสวย     สะดุดตา กะทัดรัด คลองตัว ทําใหทานเกิดความ

พึงพอใจในการซื้อไปใชงาน (รอยละ 55.6) ทานมีความพึงพอใจเพราะประหยัดน้ํามัน (รอยละ 

50.0) ทานมีความพึงพอใจในยี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา (รอยละ 49.3) มีสิ่งอํานวยความสะดวก

จากทางบริษัทฯ ไวคอยใหบริการทาน เช น น้ําดื่ม หนังสือพิมพ โทรทัศน (รอยละ 44.4) ทานพึง

พอใจกับการรับประกันตัวเครื่องยนตฟรี 3 ป หรือ 30,000 กม. (รอยละ 40.8) มีเจาหนาที่อยูเวรชวง
พักกลางวัน คอยใหบริการ (รอยละ 40.1) ทานพึงพอใจวา อะไหลหางาย ราคาเหมาะสม (รอยละ 

38.0) และมีบัตรสวนลดพิเศษคาอะไหลสําหรับลูกคาของบริษัทฯ (รอยละ 33.8)

4. ขอมูลสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของ

ลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริมการขาย ในสวนของคาเฉลี่ย)
 กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยภาพรวม 3.83 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผล ิตภัณฑ รองลงมาไดแก ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริมการขาย ตามลําดับ สรุปรายดาน ดังนี้
 ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา 

จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.19 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รถ

จักรยานยนตฮอนดา มีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก รองลงมาไดแก รถจักรยานยนตฮอนดา มีความ

คลองตัวในการขับขี่ และทนทานในการใชงาน, มีรถจักรยานยนตฮอนดาใหเลือกหลายรุน หลายสี, 

ประหยัดน้ํามัน, รถจักรยานยนตฮอนดามีรูปทรงที่สวย นาขับขี่ ดานที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ มีการ

บริการกอนและหลังการขายดี
 ดานราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.73 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราการ

ชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อ รองลงมาไดแก ราคารถจักรยานยนตฮอนดามีความเหมาะสมตอ
การตัดสินใจซื้อ, ราคาอะไหลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ, เงื่อนไขการชําระเงินมีหลายรูปแบบ ดานที่มี

คาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ มีใหเลือกหลายรูปแบบ และ ระยะเวลาผอน
ชําระมีความเหมาะสม
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 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.

พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.71 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน รองลงมา ไดแก บริษัท เค.พี. ฮอนดา 
จํากัด มีชื่อเสียง และมีความนาเชื่อถือ, มีบริการรวดเร็ว ทันใจ ในการใหขอมูล และการซอม

รถจักรยานยนต, มีสถานที่พัก สําหรับลูกคา ที่มาซื้อรถจักรยานยนต และซอมรถจักรยานยนต ดาน

ที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการรองรับลูกคา
 ดานสงเสริมการขาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. 

ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.69 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ รองลงมา ไดแก มีของแจกแถม เชน หมวกกันนอค, เสื้อแจคเก ็ต 

เป นตน, มีการโฆษณาทางวิทยุ หรือสื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก, พนักงานขายมี อัธยาศัยดี มีความ

นาเชื่อถือ และความกระตือรือรนในการตอนรับและการใหบริการ, ใหบริการซอมตัวเครื่องยนต ฟรี 

ภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กําหนด ไดเปนอยางดี, มีชางเทคนิคที่มีความชํานาญไวคอยบริการ, 

มีการตรวจเช็ครถนอกสถานที่เปนครั้งคราว และดานที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ มีกิจกรรมใหรวมสง
ชิงโชค

5. ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดต อการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (คาเฉลี่ย)
 ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ 

มาก มีคาเฉลี่ย 3.82 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจในยี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา รองลงมา

ไดแก  รูปลักษณสวย สะดุดตา กะทัดรัด คลองตัว ทําใหทานเกิดความพึงพอใจในการซื้อไปใชงาน, 

ทานพึงพอใจกับการรับประกันตัวเครื่องยนตฟรี 3 ป หรือ 30,000 กม., ทานพึงพอใจวา อะไหลหา

งาย ราคาเหมาะสม, มีเจาหนาที่อยูเวรชวงพักกลางวัน คอยใหบริการ และ มีสิ่งอํานวยความสะดวก

จากทางบริษัท ฯ ไวคอยใหบริการทาน เชน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ โทรทัศน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ มีบัตรสวนลดพิเศษคาอะไหลสําหรับลูกคาของบริษัท ฯ

อภิปรายผล

        จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกค า 
บริษัท    เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. 
ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อพิจารณาแลว จําแนกไดดังนี้
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 1. ดานผลิตภัณฑ  ผูบริโภคใหความสําคัญกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลเปนอันดับ 1 คือ

เรื่องรถจักรยานยนตฮอนดามีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก มีความคลองตัวในการขับขี่ และทนทานใน

การใชงาน เนื่องจากการแขงขันทางดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑของตลาดรถจักรยานยนตมีให
เลือกมากมาย โดยรวมมีความสวยงาม มีความคลองตัวในการขับขี่ และทนทานในการใชงาน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของไชยสฤทธิ์ จูวัฒนสําราญ (2544:บทคัดยอ) ซึ่งพบวา ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ของผูบริโภคในจังหวัดมหาสารคาม และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ นาฤอนงค นามบุคดี 

(2550:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตประเภทเกียร
อัตโนมัติระหวางตราสินคาหลัก ๆ ของผูบริโภคในเขตอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่ง

พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเปนสําคัญมากกวาปจจัยตัวอื่น ๆ
 2. ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตเปนอันดับสองจากดานผลิตภัณฑ โดยการมีทําเลที่ตั้งอยูในแหลงชุมชนมีอิทธิพล

มากที่สุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ไชยสฤทธิ์ จูวัฒนสําราญ (2544: บทคัดยอ) ซึ่งพบวา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเปนปจจัยที่มีความสําคัญในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาของผูบริโภคในจังหวัดมหาสารคาม 
 3. ดานราคา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเปนอันดับ

สามจากดานผลิตภัณฑและดานราคา โดยมีราคาอะไหลมีผลตอการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลมากที่สุด 

สอดคลองกับแนวคิดของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547:19) ซึ่งพบวา ราคา หมายถึง 

จํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคาที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยน

กับผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ
4. ดานสงเสริมการขาย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

เปนอันดับที่สี่ โดยเฉพาะ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี มีความนาเชื่อถือ และความกระตือรือรนในการ

ตอนรับและการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตมากที่สุด สอดคลองกับผล

การศึกษาของ ลักคนา ครองนวกุล (2545: บทคัดยอ) ซึ่งพบวา ปจจัยดานสงเสริมการขายเปนปจจัย
ที่มีความสําคัญในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของผูบริโภคในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานี

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา มีสิ่งกระตุนเป น ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก บริษัท เค.พี. 

ฮอนดา จํากัด มีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก โดยเปนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมากที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57

 ปจจัยดานราคา ไดแก อัตราการผอนชําระมีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยเปนปจจัยที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมาก
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่ตั้งอยูใน

แหลงชุมชน โดยเปนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมาก
 ปจจัยดานสงเสริมการขาย ไดแก มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ โดยเปนปจจัยที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยูในระดับมาก
 กลองดํา เปนความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งจะเกี่ยวของกับลักษณะของผูซื้อ และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
 จากการวิจัยพบวา ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) สวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุ 21 – 30 ป อยูระดับชั้น ปวช./ ปวส. มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเป นพนักงานบริษัท ซึ่งมี

เงินเดือน 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน

แนวคิดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
 กลุมตัวอย างใหความสําคัญตอแนวคิดการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของ

ลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมระดับมาก มีคาเฉลี่ย

ภาพรวม 3.83 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลิตภัณฑ  รองลงมาไดแก ดานราคา, ดานชองทาง

การจัดจําหนาย และ ดานสงเสริมการขาย ตามลําดับ สรุปรายดาน ดังนี้
 ดานผลิตภัณฑมีผลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4.19 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รถ

จักรยานยนตฮอนดา มีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก รองลงมาไดแก รถจักรยานยนตฮอนดา มีความ

คลองตัวในการขับขี่ และทนทานในการใชงาน, มีรถจักรยานยนตฮอนดาใหเลือกหลายรุน หลายสี, 

ประหยัดน้ํามัน, รถจักรยานยนตฮอนดามีรูปทรงที่สวย นาขับขี่ ดานที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ มีการ

บริการกอนและหลังการขายดี
 ดานราคามีผลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.73 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราการ

ชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อ รองลงมาไดแก ราคารถจักรยานยนตฮอนดามีความเหมาะสมตอ
การตัดสินใจซื้อ, ราคาอะไหลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ, เงื่อนไขการชําระเงินมีหลายรูปแบบ ดานที่มี

คาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ มีใหเลือกหลายรูปแบบ และ ระยะเวลาผอน
ชําระมีความเหมาะสม
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 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. 

ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.71 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน รองลงมา ไดแก บริษัท เค.พี. ฮอนดา 

จํากัด มีชื่อเสียง และมีความนาเชื่อถือ, มีบริการรวดเร็ว ทันใจ ในการใหขอมูล และการซอม

รถจักรยานยนต, มีสถานที่พัก สําหรับลูกคา ที่มาซื้อรถจักรยานยนต และซอมรถจักรยานยนต ดาน

ที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการรองรับลูกคา
 ดานสงเสริมการขาย มีผลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา บริษัท เค.พี. ฮอนดา 
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.69 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มี

ศูนยบริการซ อมทั่วประเทศ รองลงมา ไดแก มีของแจกแถม เช น หมวกกันนอค, เสื้อแจคเก็ต เปน
ตน, มีการโฆษณาทางวิทยุ หรือสื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก, พนักงานขายมี อัธยาศัยดี มีความนาเชื่อถือ 

และความกระตือรือรนในการตอนรับและการใหบริการ, ใหบริการซ อมตัวเครื่องยนต ฟรี ภายใน

ระยะทางหรือระยะเวลาที่กําหนด ไดเปนอยางดี, มีชางเทคนิคที่มีความชํานาญไวคอยบริการ, มีการ

ตรวจเช็ครถนอกสถานที่เปนครั้งคราวและดานที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือมีกิจกรรมใหรวมสงชิงโชค
 จากการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของ

ลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระดับมาก ดานผลิตภัณฑมี

ความสําคัญสูงสุด รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานราคา และดานสงเสริมการขาย 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2543:35-36) กลาววา สวน

ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4 P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่ง

บริษัทตองใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเป าหมาย และสอดคลองกับ แนวคิดสวน

ประสมทางการตลาดของ     (สุดาดวง เรืองรุจิระ 2543:29) ที่กลาววา สวนประสมทางการตลาด 

หมายถึง องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได 
กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด

ขอเสนอแนะ
การวิจัย ครั้งนี้ กล าวไดวา ปจจุบันรถจักรยานยนตฮอนดา เปนที่นิยมอยางแพรหลาย 

ซึ่งผูผลิตหลายบริษัทตางผลิตรถจักรยานยนตออกมาแขงขันกันทั้งรูปลักษณ เครื่องยนต รูปแบบ 

ความทันสมัย เพื่อใหเห็นอัตลักษณของรถจักรยานยนต และเพื่อใหไดยอดจําหนายสูงสุด ดังนั้น 

ผูผลิตและผูจัดจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดา ควรใหความสําคัญตอกลยุทธสวนประสมทาง

การตลาด ดังนี้
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 ดานผลิตภัณฑ บริษัท ควรใหความสําคัญกับการพัฒนารถจักรยานยนตใหสอดคลอง

กับการดํารงชีวิตของผูบริโภค การมีรถจักรยานยนตใหเล ือกหลายรุน หลายสีและการสงเสริมการ

ขายโดยการแถมอุปกรณตกแตง ความทันสมัยของตัวรถจักรยานยนต เป นตน ตลอดจนการให
ความสําคัญกับ อุปกรณตาง ๆ และความปลอดภัยในการขับขี่ ความทนทานในการใชงาน ความ

ประหยัดน้ํามัน ควรมีการพัฒนาคุณภาพและลักษณะผลิตภัณฑใหสอดคล องกับความตองการของ

ผูบริโภค และควรมีการปรับแผนการตลาดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งตองใหความสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ดานราคา บริษัทควรใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการซื้อขาย

รถจักรยาน-ยนตใหมีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เชน ควรใหอัตราดอกเบี้ยใน

การผอนนานกวาปกติ การใหความสามารถในการผอนชําระไดนานมากขึ้น อัตราเงินดาวนที่ต่ําลง 

ราคารถจักรยานยนตมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่น ๆ 

การใชงานรถจักรยานยนตมีความเหมาะสมตอความตองการ เพื่อเปนการจูงใจใหผูบริโภคมีความ

สนใจในรถจักรยานยนตฮอนดามากขึ้น
 ดานชองทางการจัดจําหนาย หรือศูนยตัวแทนจําหนายและศูนยบริการควรมีเพิ่มมาก

ขึ้น และมีหลากหลายชองทางการจัดจําหนาย ตลอดจนควรจัดตั้งศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง 

หรือพื้นที่ หรือทําเล ที่ตั้งที่สะดวกตอการใหบริการ
 ดานสงเสริมการขาย ควรใหความสําคัญกับการใหบริการของพนักงาน เปนหลัก 

เพราะพนักงานใหบริการจะเปนผูใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรถจักรยานยนตฮอนดาไดมากที่สุด 

เชนการแนะนําในตัวผลิตภัณฑ การใหการตอนรับของพนักงานในโชวรูม หรือศูนยบริการ การ

ใหบริการดวยความรวดเร็วในการบริการในดานตาง ๆ ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ดี เพราะ

สิ่งนี้จะทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจและมีพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาและ ควรให
ความสําคัญกับการจัดการสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสงเสริมทางการขาย ตลอดจน

ความสามารถในการโฆษณาผานสื่อ  ตาง ๆ และความสามารถของพนักงานศูนยบริการพูดจาสุภาพ

ออนนอมและมีชางเทคนิคที่มีความชํานาญไวบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนตฮอนดาของลูกค า เปน
ตน เพราะสิ่ ง เหลานี้จะ เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการใชและการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดามากยิ่งขึ้น
 จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาในระดับ

มาก ดังนั้น ผูผลิตและผูจัดจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาการ

ใหบริการเพื่อเปนการตอกย้ําภาพลักษณ การใหบริการของรถจักรยานยนตฮอนดา เชนการ

เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับระบบทํางานที่ผูจําหนายทั้งหมด เพื่อใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ในการรองรับตอความตองการของลูกคาอย างทันที การดําเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อ

เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับพนักงานดานการขาย บริการอยางมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับ

ลูกคา และควรเสริมสรางความแข็งแกรงในการดําเนินงานของฝายลูกคาสัมพันธมากยิ่งขึ้น

 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย ขอนําเสนอใหผูผลิตและผูจัดจําหนายรถจักรยานยนต
ฮอนดา ควรใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย เช น ควรให
ความสําคัญกับรานคาหรือสถานที่จัดจําหนาย มีการใหบริการดี ทําเลที่ตั้งของบริษัทตัวแทน

จําหนายสะดวกตอการเดินทาง บริษัทตัวแทนจําหนายมีชื่อเสียง นาเชื่อถ ือ ขอมูลขาวสารจากบริษัท

ตัวแทนจําหนาย จํานวนศูนยบริการตรวจซอมของบริษัท และการตอนรับของบริษัทตัวแทน

จําหนาย เปนตน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
  1. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจจําหนายรถจักรยานยนตใน
จังหวัดนครปฐม

2. ควรจะไดมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อเปนขอมูลในการสรางแรงจูงใจ
ตอการใชบริการใหเกิดความประทับใจสูงสุด
 3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใช
รถจักรยานยนต จําแนกตามพื้นที่หรือเปรียบเทียบตามยี่หอรถจักรยานยนตเพื่อทราบถึงความ
แตกตางของประชากรในแตละพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมตางกัน จะมีความคิดเห็นและมีพฤติกรรม
การใชรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดาและยี่หออื่น ๆ ตางกันในลักษณะใด เพื่อผลการศึกษาจะสามารถ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาด พัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑและการบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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- สถานที่ตั้ง บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด

-  แผนที่

-  มุมโชวรถจักรยายนตฮอนดา
-  มุมอะไหล

 -  มุมสถานที่พักของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65

ภาพที่ 5 บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด
ที่อยู 151/4-6 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ภาพที่ 6 แผนที่ บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด
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ภาพที่ 7 มุมโชวรถจักรยายนตฮอนดา

ภาพที 8 มุมโชวอะไหล
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ภาพที่ 9 มุมสถานที่พักของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด

ภาพที่ 10 มุมสถานที่พักและเครื่องดื่มของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด
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เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา 
บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จ ังหวัดนครปฐม

คําชี้แจง

 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ซึ่ง

ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 :  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 :  ขอมูลสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของ
ลูกคา 
 บริษัท เค.พี. ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สวนที่ 3 : ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมาจากสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ
 รถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา บริษัท เค.พี. ฮอนดา จําก ัด อําเภอเมือง จังหวัด

 นครปฐม

ผูวิจัยหวังเป นอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบคุณใน

ความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ดวย

อภิญญา  เขมวราภรณ
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กรุณาใสเครื่องหมายถูก  ไวดานหนาขอความที่ตรงกับคําตอบของทานมากที่สุด

ตอนที่1 ขอมูลทั่วไป           สําหรับเจาหนาที่

1. เพศ           

[  ]  ชาย [  ] หญิง              1

2. อายุ

[  ] ต่ํากวา 20 ป [  ] 21-30 ป
[  ] 31-40 ป [  ] 41-50 ป
[  ] 51-60 ป   [  ] มากกวา 60 ป               2

3. สถานภาพการสมรส            

[  ] โสด [  ] สมรส                    

[  ] หยาราง [  ] มาย               3

4. การศึกษา             

[  ] มัธยมหรือต่ํากวา [  ] ปวช. /ปวส.                  

[  ] ปริญญาตรี [  ] สูงกวาปริญญาตรี  4

5. อาชีพ

[  ]  ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ [  ] พนักงานบริษัท                    

[  ] เจาของกิจการ [  ] นักเรียน/นักศึกษา

[  ] มอเตอรไซครับจาง [  ] พอบาน / แมบาน
[  ] รับจางทั่วไป [  ] อื่นๆ โปรดระบุ.................... 5

6. รายไดสวนบุคคลตอเดือน 
[  ] ไมมีรายไดเปนของตนเอง [  ] ต่ํากวา 5,000 บาท

[  ] 5,001-10,000 บาท [  ] 10,001-15,000 บาท

 [  ] 15,001-20,000 บาท  [  ] 20,001-25,000 บาท

[  ] 25,001-30,000 บาท [  ] 30,001 บาทขึ้นไป              6
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คําชี้แจง : ( 5 = มากที่สุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย 1 = นอยที่สุด )
ตอนที่ 2 ขอมูลสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 5 4 3 2 1

1.1 รถจักรยานยนตฮอนดามีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก

1.2 มีรถจักรยานยนตฮอนดาใหเลือกหลายรุน หลายสี
1.3 รถจักรยานยนตฮอนดามีรูปทรงที่สวย นาขับขี่

1.4 รถจักรยานยนตฮอนดา มีความคลองตัวในการขับขี่และทนทาน

      ในการใชงาน
1.5 ประหยัดน้ํามัน

1.6 มีการบริการกอนและหลังการขายดี

2. ปจจัยดานราคา 5 4 3 2 1

2.1 ราคารถจักรยานยนตฮอนดามีความเหมาะสมตอการตัดสินใจซื้อ

2.2 ราคาอะไหลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
2.3 อัตราการชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
2.4 อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ มีใหเลือกหลายรูปแบบ
2.5 เงื่อนไขการชําระเงินมีหลายรูปแบบ

2.6 ระยะเวลาผอนชําระที่มีความเหมาะสม

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 5 4 3 2 1

3.1 บริษัท เค.พี.ฮอนดา จํากัด มีทําเลที่ตั้งอยูในแหลงชุมชน

3.2 บริษัท เค.พี.ฮอนดา จํากัด มีชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือ

3.3 มีสถานที่จอดรถเพียงพอในการรองรับลูกคา
3.4 มีสถานที่พัก สําหรับลูกคา ที่มาซื้อรถจักรยานยนต และซอม
      รถจักรยานยนต
3.5 มีบริการรวดเร็ว ทันใจ ในการใหขอมูล และการซอมรถ จยย.
      รถจักรยานยนต

สําหรับ

เจาหนาที่

[  ] 7

[  ] 8

[  ] 9

[  ] 10

[  ] 11

[  ] 12

สําหรับ

เจาหนาที่

[  ] 13

[  ] 14

[  ] 15

[  ] 16

[  ] 17

[  ] 18

สําหรับ

เจาหนาที่

[  ] 19

[  ] 20

[  ] 21

[  ] 22

[ ] 23
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คําชี้แจง : ( 5 = มากที่สุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย 1 = นอยที่สุด )

ตอนที่ 3 ขอมูลความพึงพอใจอันเนื่องมากจากสวนประสมทางการตลาด

.......................ขอขอบพระคุณในความรวมมือและสละเวลาอันมีคาของทานครั้งนี้.......................

4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 5 4 3 2 1

4.1 มีการโฆษณาทางวิทยุ หรือสื่อตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก

4.2 มีของแจกแถม เชน หมวกกันนอค, เสื้อแจคเก็ต เปนตน
4.3 ใหบริการซอมตัวเครื่องยนต ฟรี ภายในระยะทางหรือ

      ระยะเวลาที่กําหนด ไดเปนอยางดี
4.4 พนักงานขายมี อัธยาศัยดี มีความนาเชื่อถือ และความ

      กระตือรือรนในการตอนรับและการใหบริการ
4.5 มีกิจกรรมใหรวมสงชิงโชค
4.6 มีศูนยบริการซอมทั่วประเทศ
4.7 มีชางเทคนิคที่มีความชํานาญไวคอยบริการ

4.8 มีการตรวจเช็ครถนอกสถานที่เปนครั้งคราว

ความพึงพอใจ 5 4 3 2 1

1. ทานมีความพึงพอใจในยี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา

2. รูปลักษณสวย สะดุดตา กะทัดรัด คลองตัว ทําใหทานเกิด
    ความพึงพอใจในการซื้อไปใชงาน

3. ทานมีความพึงพอใจเพราะประหยัดน้ํามัน

4. ทานพึงพอใจวา อะไหลหางาย ราคาเหมาะสม

5. มีเจาหนาที่อยูเวรชวงพักกลางวัน คอยใหบริการ

6. มีสิ่งอํานวยความสะดวกจากทางบริษัทฯ ไวคอยใหบริการทาน 
    เชน น้ํา, หนังสือพิมพ , โทรทัศน
7. ทานพึงพอใจกับการรับประกันตัวเครื่องยนตฟรี 3 ป 
   หรือ 30,000 กม.

8. มีบัตรสวนลดพิเศษคาอะไหลสําหรับลูกคาของบริษัท ฯ

สําหรับ

เจาหนาที่

[  ] 24

[  ] 25 

[  ] 26

[  ] 27

[  ] 28

[  ] 29

[  ] 30

[  ] 31

สําหรับ

เจาหนาที่

[  ] 32

[  ] 33

[  ] 34

[  ] 35

[  ] 36

[  ] 37

[  ] 38

[  ] 39
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวอภิญญา  เขมวราภรณ
ที่อยู 151/5-6 ถนนราชวิถี ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง

 จังหวัดนครปฐม 73000

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา

 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

 พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 (ตลาด) สถาบันราชภัฎนครปฐม 

 พ.ศ. 2550 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

 ภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2548 – 2552 Sumitomo Electric Industries. LTD. [WLL Project]

1339 อาคารอาวรณรณชั้น 7 ถนนประชาราษฎรสาย 1

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
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