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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาด
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุมผูบริโภคที่เคยซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI จํานวน 330 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ คือ คารอยละคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใช
การทดสอบคาทีเทสท (t-test) การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และคา
ไคสแควร (Chi–Square) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 27 – 35 ป สถานภาพ โสด หมาย 
หรือหยาราง ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวา 18,000 บาท 
 2.  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ดานวิธี
ในการซ้ือ และดานแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน  
 3.  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 
ดานเวลาในการตัดสินใจตัดสินใจซื้อ ดานสถานที่ในการซ้ือ และดานแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุด
ในการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน 
 4. ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ และดานสถานที่ในการซื้อ 
แตกตางกัน  
 5. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
ดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ ดานวิธีในการซื้อ ดานสถานที่ในการซื้อ และดานแหลงขอมูลประกอบที่
สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน 
 6. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ดานวิธี



 

ในการซื้อ ดานสถานที่ในการซื้อ และดานแหลงขอมูลประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ 
แตกตางกัน 
 7. ผูบริโภคที่ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถ 
จักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ ดานวิธีในการซื้อ   ดานสถานที่ในการซ้ือ และดานแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดใน
การตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน 
 8. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด แตกตางกัน  
 9. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานราคา แตกตางกัน  
 10. ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพและระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานการสงเสริม
การตลาด แตกตางกัน 
 11. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน  
 12.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน  
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 The purpose of this research was to study the Behavior and Marketing mix factors 
important to purchasing of Honda’s PGM-FI injection system motorcycle in Bangkok 
Metropolitan Area classified by demographic characteristics, such as gender, age, marital 
status, education level, occupation and monthly income. 
 The sample groups used in this research were 330 consumers who had bought 
Honda’s motorcycle PGM-FI injection system in Bangkok Metropolitan Area. 
 The method of collecting data was questionnaire. The statistical tool used in data 
analysis were Percentage, Mean, Standard deviation, Independent Sample t - test , One-Way 
ANOVA and Pearson Chi-Square. The analysis was done by statistical software. 
 The results were as follows;   
 1.  Most respondents were male, age 27 – 35 years old with marital status is 
single/divorced, education levels of bachelor’s degree, employed in private sector and had 
monthly income more than 18,000 Baht.  
 2.  Consumers with different gender had different buying behavior of Honda’s PGM-
FI injection system motorcycle in terms of main reasons to buying decision, people who 
influence buying, method of payment decision and the most important source of information 
in decision making.   
 3.  Consumers with different age had different buying behavior of Honda’s PGM-FI 
injection system motorcycle in terms of main reasons to buying decision, people who 
influence buying, length of time in decision making, place of purchase and the most 
important source of information in decision making.  
 4.  Consumers with different marital status had different buying behavior of Honda’s 
PGM-FI injection system motorcycle in terms of reasons to buying decision and place of 
purchase.           
 5.  Consumers with different education level had different buying behavior of 
Honda’s PGM-FI injection system motorcycle in terms of main reasons to buying decision, 
people who influence buying, length of time in decision making, method of payment decision, 
place of purchase and the most important source of information in decision making.   



 

 6.  Consumers with different occupation had different buying behavior of Honda’s 
PGM-FI injection system motorcycle in terms of main reasons to buying decision, people who 
influence buying, method of payment decision, place of purchase and the most important 
source of information in decision making. 
 7. Consumers with different monthly income had different buying behavior of 
Honda’s PGM-FI injection system motorcycle in terms of main reasons to buying decision, 
length of time in decision making, method of payment decision, place of purchase and the 
most important source of information in decision making.   
 8.  Consumers with different gender had different marketing mix factors of Honda’s 
PGM-FI injection system motorcycle buying decision in terms of distribution channel and 
marketing promotion. 
  9.  Consumers with different ages had different marketing mix factors of Honda’s 
PGM-FI injection system motorcycle buying decision in terms of prices.   
 10. Consumers with different marital status and education level had different 
marketing mix factors of Honda’s PGM-FI injection system motorcycle buying decision in 
terms of marketing promotion. 
 11. Consumers with different occupation had different marketing mix factors of 
Honda’s PGM-FI injection system motorcycle buying decision in terms of products, prices 
and distribution channel. 
 12. Consumers with different monthly income had different marketing mix factors of 
Honda’s PGM-FI injection system motorcycle buying decision in terms of prices, distribution 
channel and marketing promotion. 
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งานวิจัยนี้ 
 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกในครอบครัว และ เพ่ือนๆ MBA  ที่
คอยใหความชวยเหลือ และใหกําลังใจใหตลอดมา จนประสบความสําเร็จในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
    
         ณวัฒน วรสงาศิลป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
บทที่  หนา 

1 บทนํา................................................................................................................ 1 
 ภูมิหลัง........................................................................................................... 1 
 ความมุงหมายของการวิจัย.............................................................................. 3 
 ความสําคัญของการวิจัย.................................................................................. 3 
 ขอบเขตของการวิจัย....................................................................................... 3 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา.................................................................................. 4 
 นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................ 5 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย.................................................................................. 6 
 สมมติฐานของการศึกษาวิจัย........................................................................... 7 
   

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ....................................................................... 8 
 ความเปนมารถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI................................. 8 
 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร............................................................ 12 
 ทฤษฏีเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด.............................................................. 13 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ......................................................................... 19 
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค.................................................................. 21 
   

3 วิธีดําเนินการวิจัย............................................................................................. 34 
 การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง............................................... 34 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย..................................................................... 36 
 การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล................................................................. 39 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล.......................................................................... 40 
   

4 ผลการวิเคราะหขอมูล ................................................................................... 44 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล………………………..………………..…… 44 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล…………………………………..………..……… 44 
 ผลการวิเคราะหขอมูล…………………………………………..……….………… 45 
   

 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
บทที่  หนา 

5 สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ ................................................................. 109 
 สรุปผลการคนควา……………………………………...…………………………. 109 
 อภิปรายผล…………………………………………...……………………………. 118 
 ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัย .................................................................... 124 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ................................................................. 127 
   

บรรณานุกรม ............................................................................................................. 128 
   

ภาคผนวก ................................................................................................................... 131 
   

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ ............................................................................................... 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 

ภาพประกอบ หนา 
1  แสดงการสุมตัวอยางขอมูล ............................................................................... 36 
2  แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ................................................................................................. 45 
3  แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถาม ............. 47 
4  แสดงปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI................................................... 51 
5  แสดงปจจัยทางการตลาดในดานราคาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI.................................................... 52 
6  ทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ................................................... 52 
7  แสดงปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคญัตอการ

ตัดสินใจซื้อ รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ................................ 53 
8  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดา ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามเพศ ............................................... 55 
9  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอายุ .................................................. 59 
10  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามสถานภาพ ........................................ 64 
11  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามระดับการศกึษา ................................ 69 
12  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอาชีพ .............................................. 74 
13  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ......................... 79 
14  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปจจัยทางการตลาดทีมี่ตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามเพศ ....... 89 
15  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปจจัยทางการตลาดทีมี่ตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอายุ ........ 90 
 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ภาพประกอบ หนา 
16  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของุ

ปจจัยทางการตลาดในดานราคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ...................................................................................... 91 

17  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปจจัยทางการตลาดทีมี่ตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามสถานภาพ 93 

18  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปจจัยทางการตลาดทีมี่ตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามระดับ
การศึกษา ...................................................................................................... 95 

19  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทาง การตลาดในดานการสงเสริมการตลาดทีมี่ตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ................................................... 97 

20  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปจจัยทางการตลาดทีมี่ตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอาชีพ ...... 99 

21  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทาง การตลาดในดานผลิตภัณฑที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI .......................................................................... 100 

22  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทางการตลาดในดานราคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ...................................................................................... 101 

23  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ................................................... 102 

24  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปจจัยทางการตลาดทีมี่ตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน ................................................................................................ 103 

25  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทางการตลาดในดานราคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ..................................................................................... 104 

 
 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 

ภาพประกอบ หนา 
26  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ

ปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ................................................... 106 

27  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ................................................... 107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ หนา 
1 แสดงสัดสวนอัตราการจดทะเบียนรถใหมของรถจักรยานยนตตอรถประเภทอ่ืน 1 
2 แสดงสัดสวนอัตราการจดทะเบียนรถใหมของรถจักรยานยนตฮอนดา………….. 2 
3 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย.............................................................................. 6 
4 แสดงการทํางานของระบบหัวฉีด PGM-FI........................................................ 12 
5 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ   

  ผูบริโภค…………………………………………………..……..………..….. 
 

22 
6 แสดงโมเดลกระบวนการตดัสินใจซื้อของผูบริโภค………...…………………….. 28 

 
 



บทที่  1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 ในปจจุบัน รถจักรยานยนตเปนอีกหน่ึงทางเลือกที่สําคัญในการเดินทางของประชาชนคน
ไทย ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยในการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีราคาไมสูง
และประหยัดคาใชจายในการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับปจจุบันการหาซ้ือก็สามารถทําไดงาย
จากจํานวนตัวแทนจําหนายที่มีเพ่ิมมากข้ึน โดยภาพรวมแลวมีการพัฒนาควบคูกันทั้งในดาน สินคา 
ราคา จํานวนของตัวแทนจําหนาย และมีการใชกลยุทธทางการตลาดในการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น 
จากสถิติยอดจดทะเบียนรถใหมในป 2552 จะสรุปไดดังนี้ 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงสัดสวนอัตราการจดทะเบียนรถใหมของรถจักรยานยนตตอรถประเภทอ่ืน 

 
 ที่มา : กรมการขนสงทางบก.   
 
 จากสถิติจะเห็นไดวาอัตราการจดทะเบียนรถใหมของรถจักรยานยนตจะมีจํานวนมากที่สุด
สําหรับการจดทะเบียนทุกประเภท ซึ่งบงบอกถึงความนิยมและเปนรถประเภทที่ผูบริโภคสามารถที่จะ
ซื้อมาใชงานไดงายในทุกระดับ 
 จากการเติบโตของยอดขายรถจักรยานยนตอยางตอเน่ือง สงผลใหปริมาณรถจักรยานยนต
จํานวนมากท่ีใชในปจจุบันไดกลายเปนแหลงกําเนิดมลพิษเคลื่อนที่ขนาดใหญ โดยเฉพาะในเขต
ชุมชนหนาแนน เชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระดับมลพิษทางอากาศสูง ปญหาที่เกิดขึ้นน้ี
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เองทําใหรัฐตองหาทางแกไขอยางเรงดวน ทางออกหน่ึงที่ใหผลสําเร็จ คือ การรวมมือระหวางรัฐกับ
ผูผลิตภาคเอกชน ไมวาจะเปนกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ตั้งแตป 2535 เปนตนมาก็ไดมีการเจรจาภาคีที่มีสวนเกี่ยวของ
กําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ในการควบคุมแกไขปญหามลพิษจากรถจักรยานยนต โดย
มาตรการที่สําคัญ คือ การกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐานการระบายไอเสียจาก
รถมอเตอรไซดใหมใหมีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งปจจุบันไดมีการปรับปรุงมาตรฐานไอเสียเขมงวดขึ้น
ไปเปนมาตรฐานระดับที่ 5 ในป 2546-2547 เพื่อควบคุมมลพิษอยางตอเนื่อง ผูประกอบการ
จําเปนตองปรับแผนการตลาดเพ่ือรองรับการผลิตรถมอเตอรไซด 4 จังหวะทั้งหมด เพ่ือใหรถที่ผลิต
เปนไปตามมาตรฐาน 
 รถจักรยานยนตฮอนดาเริ่มมีการนําเทคโนโลยีหัวฉีดมาประยุกตใชกับรถจักรยานยนตและ
พัฒนาระบบหัวฉีดน้ีเม่ือ 20 กวาปที่ผานมา อีกทั้งประสบความสําเร็จในการผลิตมอเตอรไซคระบบ
หัวฉีดออกสูตลาดเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1982 ดวยเจตนารมณที่จะสรางระบบเครื่องยนตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันฮอนดาไดมีการพัฒนาระบบหัวฉีดที่เรียกวาระบบ PGM – FI โดยมาจาก
คําวา Programmed Fuel Injection คือ การใชระบบอิเล็คโทรนิคสเขามาควมคุมการฉีดจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับการทํางานของเคร่ืองยนตใหสภาวะตาง ๆ เพ่ือใหเคร่ืองยนต
ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดนํ้ามันและใหสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้น ปริมาณไอเสียต่ํา โดย
สามารถรองรับขอกําหนดมาตรฐานควบคุมไอเสียระดับ 6 ที่ทางรัฐบาลจะประกาศบังคับใชในประเทศ
ไทยในอนาคต อีกทั้งระบบหัวฉีดน้ียังสามารถเปนจุดแข็งในการแขงขันที่รุนแรงในตลาด
รถจักรยานยนตซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในยุคที่ผูบริโภคมีทางเลือกสําหรับการตัดสินใจซื้อ
ยี่หออ่ืนไดมาก 

 
ภาพประกอบ 2 อัตราการจดทะเบียนรถจักรยานยนตฮอนดาป 2552 

 
 ที่มา: กรมการขนสงทางบก. 
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 ในงานวิจัยนี้มุงศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอน
ดารุนหัวฉีด PGM-FI เน่ืองจากเปนระบบที่มีการประยุกตใชกับรถจักรยานยนตฮอนดาทุกรุน และเปน
นวัตกรรมใหมในตลาดรถจักรยานยนตกอใหเกิดคําถามเกี่ยวกับความไมม่ันใจ และความคุมคาใน
ระบบดังกลาวของผูบริโภค โดยมุงศึกษาปจจัยกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางตรงเปาหมาย 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 4. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานการตลาดที่มีความสําคัญของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอบริษัทเอ.พี.ฮอนดา จํากัด ผูจําหนายรถจักรยานยนต
ฮอนดาในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานปจจัยทางการตลาดและสามารถตอบสนองความ
ตองการผูบริโภคไดตรงเปาหมาย และเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจสําหรับผูจําหนาย
รถจักรยานยนตรายอ่ืนๆ ในการปรับปรุงระบบหัวฉีดของตนใหผานการตรวจสอบของกรมควบคุม
มลพิษควบคูไปกับการเขาถึงความตองการของผูบริโภคในอนาคต 
 2. เพ่ือเปนแนวทางใหกับงานวิจัยที่เก่ียวของของผูสนใจทั่วไป ที่จะนําผลการศึกษาคนควา
ไปใชในการศึกษาอางอิงตอไปในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยซื้อเคยใชรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด    
PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูบริโภคที่เคยซ้ือเคยใชรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของขนาดกลุม
ตัวอยาง จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการคํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร (p) 
(กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) ที่ระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95% จะมีความคลาดเคลื่อนนอยกวา
หรือเทากับ ± 5% มีจํานวน 400 คน ในสวนของวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการ
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-Stage Sampling) 
 จากขอมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.2553 (http://www.bangkokbiznews.com, 8 มิถุนายน 2553) 
ยอดจดทะเบียนของรถจักรยานยนตทุกย่ีหอในประเทศไทยตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 
2553 มีจํานวน 1,089,740 คัน โดยพบวารถจักรยานยนตระบบหัวฉีด PGM-FI มีสัดสวนตลาด 57% 
ของยอดจําหนายรถจักรยานยนตทุกรุนในประเทศไทยซึ่งไมทราบคาจํานวนที่แนนอน จากจํานวน
ประชากรที่มีจํานวนไมมาก ผูวิจัยจึงกําหนดสัดสวนประชากร (p) เทากับ 30 % จะไดกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยเทากับ 323 คน และผูวิจัยสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 7 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 
330 ชุด 
 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
  1.1  ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร 
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1 เพศชาย 
    1.1.1.2 เพศหญิง 
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1 18 – 26 ป 
    1.1.2.2 27 – 35 ป 
    1.1.2.3 36 – 44 ป 
    1.1.2.4 45 – 53 ป 
    1.1.2.5 ตั้งแต 54 ปขึ้นไป 
   1.1.3 สถานภาพ 
    1.1.3.1 โสด 
    1.1.3.2 สมรส 
    1.1.3.2 หมาย / หยาราง 
   1.1.4 ระดับการศึกษา 
    1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
    1.1.4.2 ปริญญาตรี 
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    1.1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.5 อาชีพ 
    1.1.5.1 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 
    1.1.5.2 ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    1.1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน 
    1.1.5.4 เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว      
   1.1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    1.1.6.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท 
    1.1.6.2 8, 001 – 13,000 บาท 
    1.1.6.3 13,001 – 18,000 บาท 
    1.1.6.4 สูงกวา  18,000 บาท 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
  2.1  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI 
  2.2  ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ระบบหัวฉีด PGM-FI ยอมาจากคําวา Programmed Fuel Injection คือ การใชระบบ
อิเล็คโทรนิคสเขามาควมคุมการฉีดจายนํ้ามันเชื้อเพลิงใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับการทํางานของ
เคร่ืองยนตใหสภาวะตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อใหเคร่ืองยนตทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพปริมาณ
ไอเสียต่ํา ประหยัดนํ้ามันและใหสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้น 
 2.  ตราสินคา “ฮอนดา” หมายถึง ชื่อและเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไวกับสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพ่ือใชกับสินคาที่เปนรถจักรยานยนต เจาของตราสินคา 
“ฮอนดา” คือ บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด 
 3.  ปจจัยทางการตลาด หมายถึง สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบไป
ดวยปจจัยทางดาน 4P’s ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด 
  3.1  ดานผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
ไดแก การประหยัดนํ้ามันเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน, รูปลักษณความสวยงามของรถจักยานยนต, 
ความมีชื่อเสียงของตราสินคา เปนที่ยอมรับ, ความนาเชื่อถือในนวัตกรรมและสมรรถนะของระบบ
หัวฉีด PGM-FI, การรับประกันประเภทตางๆ จากบริษัทผูผลิต เชน การรับประกันระบบหัวฉีด 3 ป, 
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ระบบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต, สตารทเรียบ อัตราเรงดี สามารถบรรทุกไดมากกําลังไมตก 
ความสะดวกของการหาซื้ออุปกรณอะไหลรถจักรยานยนตฮอนดา 
  3.2 ดานราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาที่ลูกคาพึงพอใจ ไดแก ราคาเหมาะสม
เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพที่ไดรับ, อัตราคาใชจายในการซอมบํารุง, ราคารถจักรยานยนตเม่ือ
เปรียบเทียบกับย่ีหออ่ืนๆ 
  3.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่จัดจําหนายที่สามารถอํานวยความ
สะดวกแกผูบริโภคในการซื้อรถจักรยานยนต ไดแก จํานวนของตัวแทนจําหนายและศูนยบริการ
มาตรฐานฮอนดา, ทําเลที่ตั้งบริษัทตัวแทนจําหนายฮอนดา / ศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง 
  3.4  ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ ไดแก การใหสวนลดและของแถมตางๆ, การลงโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร, มีเว็บไซตใหลูกคาเขาชมและศึกษาขอมูลของรถจักรยานยนตฮอนดา 
อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ, ระยะเวลาผอนชําระมีความเหมาะสม, อัตราชําระเงินดาวน, เง่ือนไข
ในการชําระเงินมีหลายรูปแบบ การใชพรีเซ็นเตอรหรือบุคคลมีชื่อเสียงในการนําเสนอรถจักรยานยนต
ฮอนดา 
 4.  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การกระทําการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอน
ดารุนหัวฉีด PGM-FIของผูบริโภค โดยวัดจากสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพลตอ
การซ้ือ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ รูปแบบวิธีในการซื้อ สถานที่ในการซ้ือ ความถี่ในการใช
รถจักรยานยนต แหลงขอมูลที่ใชประกอบตัดสินใจซื้อ 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและปจจัยทางดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร” 

 ตัวแปรอิสระ                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยทางดานการตลาดที่มความสําคัญ 
1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 3. ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 4. ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 5. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 6. ผูบ ริโภคที่ มีรายได เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 7. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 8. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 9. ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางบการตลาดที่มีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 10. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 11. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 12. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ

การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยทางดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร มีทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนเนื้อหาตามหัวขอ ดังตอไปน้ี 
 1. ความเปนมาของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 2. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ  
 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบริโภค 
 6. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. ความเปนมาของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 PGM - FI ยอมาจากคําวา Programmed Fuel Injection คือ การใชระบบอิเล็คโทคนิคสที่
ควบคุมการทํางานโดยระบบคอมพิวเตอรหรือสมองกล ECU (Engine Control Unit) ชวยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคํานวณอัตราการจายนํ้ามันที่เที่ยงตรง และแมนยํา ทําใหเคร่ืองยนตทํางานเต็ม
กําลัง โดยเขามาทําหนาที่ควมคุมการฉีดจายนํ้ามันเชื้อเพลิงใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับการทํางาน
ของเคร่ืองยนตใหสภาวะตาง ๆ มีเปาหมายเพ่ือใหเคร่ืองยนตทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ปริมาณ
ไอเสียต่ํา เพ่ิมอัตราการประหยัดนํ้ามันที่มากขึ้น และใหสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้น โดยปจจุบัน บริษัท 
เคฮิน ออโต พารท (ไทยแลนด) จํากัด  ซึ่งตั้ งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนผูผลิตระบบ ECU และ บริษัท บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ที่ตั้งอยูภายใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เปนผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณสําคัญอ่ืนๆ ประกอบดวย เรือน
ลิ้นเรง (Throttle Body) ปมน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump) และหัวฉีด (Injector) เปนตน 
  
 1.1 กําเนิดและวิวัฒนาการของระบบหัวฉีด 
 ฮอนดาเร่ิมพัฒนาระบบหัวฉีดน้ีเม่ือ 20 กวาปที่ผานมา เพ่ือที่จะสรางระบบเครื่องยนตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ใชน้ํามันเชื้อเพลิงนอย ใหคาไอเสียต่ํา และใหสมรรถนะการขับขี่ที่ดีกวา โดย
แรกเร่ิมน้ันเทคโนโลยีหัวฉีดจะนํามาประยุกตใชเฉพราะรถจักรยานตยนตขนาดใหญเทาน้ัน ฮอนดา
ประสบความสําเร็จในการผลิตมอเตอรไซคระบบหัวฉีดออกสูตลาดเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1982 โดย
ใชชื่อรุนวา CX500 Turbo ซึ่งเปนรุนที่พัฒนาขึ้นมาใหประหยัดนํ้ามันมากกวารุนมาตรฐาน คือ 
CX500 
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 ขนาด 496.9 ซี และในป ค.ศ. 1998 ฮอนดาไดนําเสนอรถระบบหัวฉีด   PGM-FI รุน 
VFR800 FI สูผูใช ซึ่งเปนรุนที่สามารถผานมาตราฐานควบคุมมลพิษของสหภาพยุโรป (EUR01) 
ในขณะนั้น  
 การนําระบบหัวฉีด PGM – FI เขามาประยุกตใชกับรถจักรยานยนตขนาดเล็กในประเทศ
ไทยนั้น สามารถแบงไดออกเปน 3 ยุค ดังนี้ 
 PGM-FI ยุคที่ 1 ติดตั้งในรถจักรยานยนตฮอนดา เวฟ 125 ไอ (Wave 125i) วางจําหนาย
เม่ือป 2546  
 PGM-FI ยุคที่ 2 ติดตั้งในรถจักรยานยนตฮอนดา เวฟ 125 ไอ รุนที่ 2 วางจําหนายเม่ือป
2548 
 PGM-FI ยุคที่ 3 ติดตั้งในรถจักรยานยนตฮอนดารุน CZ-i และ Click-i วางจําหนายเม่ือป 
2551 โดยจุดเดนของ PGM-FI ยุคที่ 3 คือขนาดที่มีความกะทัดรัด ใหประสิทธิภาพสูง ความประหยัด 
ความสะอาด ตลอดจนสมรรถนะที่เพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับเคร่ืองยนตรุนกอนหนาน้ีที่มีขนาด 
100 ซีซี แบบ 4 จังหวะแลว พบวามีประสิทธิภาพโดดเดนเหนือกวา คือ ประหยัดนํ้ามันมากขึ้น 18% 
(ทดสอบตามมาตรฐาน ECE 40 MODE) รวมถึงใหสมรรถนะสูงดวยอัตราเรงที่มากขึ้น 25% สวนการ
นํามาติดตั้งในรถแบบ เอ.ที รุน ฮอนดา Click-i นั้น มีผลทําใหสมรรถนะสูงขึ้น ตอบสนองเต็มกําลัง 
110 ซีซี ดวยอัตราเรงที่มากขึ้น ประหยัดนํ้ามันมากกวาฮอนดา Click รุนเดิมที่ไมไดใชระบบหัวฉีด 
PGM-FI ถึง 16% (ทดสอบตามมาตรฐาน ECE 40 mode) นอกจากน้ันแลว รถจักรยานยนตฮอน
ดารุนใหม ที่ไดรับการติดตั้งระบบจายนํ้ามันแบบหัวฉีด PGM-FI ยังสามารถรองรับขอกําหนด
มาตรฐานควบคุมไอเสียระดับ 6 ที่ทางรัฐบาลจะประกาศบังคับใชในประเทศไทยภายในระยะเวลาอัน
ใกล โดยใหคาสะอาดกวามาตรฐานระดับ 6 ถึง 50% ในขณะที่สะอาดกวาคามาตราฐานระดับ 5 ที่
เปนมาตรฐานที่ใชอยูในปจจุบัน ถึง 80% และที่สําคัญยังเปนคร้ังแรกของตลาดรถจักรยานยนต โดย
ระบบจายน้ํามันแบบหัวฉีด PGM-FI สามารถรองรับการใชน้ํามันเชื้อเพลิงแบบแกสโซฮอลล E20 อีก
ทั้งยังไดรับการผลิตเพียงแหงเดียวที่ประเทศไทยเทาน้ัน พรอมนําสงออกไปติดตั้งอยางแพรหลายใน
รถจักรยานยนตฮอนดาทั่วโลก  
 โดยในป 2553 ทางบริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ไดนําเทคโนโลยี PGM-FI มาขยายการ
ติดตั้งใหครอบคลุมในรถจักรยานยนตฮอนดาทุกรุน เพ่ือตองการสื่อถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
และเตรียมพรอมในการรองรับขอกําหนดมาตรฐานควบคุมไอเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 1.2 องคประกอบชิ้นสวนในระบบหัวฉีด PGM-FI สําหรับรถจักรยานยนตขนาดเล็ก 
 ECU (Engine Control Unit) เปรียบเสมือนฐานบัญชาการทํางานคลายกับสมองกล
อัจฉริยะที่สั่งการใหระบบหัวฉีดจายนํ้ามันมากหรือนอยตามขอมูลที่เซ็นเซอรสงมา โดยระบบ ECU 
จะทํางานควบคูไปกับระบบเซ็นเซอรที่อยูรอบตัวรถจักรยานยนต เพ่ือตรวจจับความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ และสั่งจายนํ้ามันในปริมาณท่ีเหมาะสม สงผลใหเครื่องยนตสามารถทํางานไดอยางเต็ม
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สมรรถนะ ประหยัดนํ้ามัน และเผาใหมหมดจด กอใหเกิดไอเสียที่สะอาด จะประกอบดวยเซ็นเซอร
ทั้งหมด 6 จุด ดังนี้ 
 1. เซ็นเซอรตรวจจับแรงดันทอไอดี 
 2. เซ็นเซอรตรวจจับตําแหนงลิ้นเรง 
 3. เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
 4. เซ็นเซอรตรวจจับปริมาณออกซิเจน 
 5. เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิน้ํามันเครื่อง 
 6. เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วรอบเครื่องยนต 
 โครงสรางชิ้นสวน มีการปรับใหมีขนาดเล็กลงเม่ือเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนตขนาด
ใหญ ดังนี้ 
 1. ปมน้ํามันมีขนาดเล็กลง 25% 
 2. ECU มีขนาดเล็กลง 40 % 
หัวฉีดมีขนาดเล็กลง 70% 
 3. ชิ้นสวนทั้ง 3 ที่มีขนาดเล็กลงสงผลใหการจุดระเบิดรถจักรยานยนตใน 1 คร้ังจะใชไอดี
เพียงครึ่งหน่ึง และใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพียง 1 ใน 3 ของรถจักรยานยนตขนาดใหญ อีกทั้งตําแหนงการ
วางตัวของหัวฉีดจะวางในแนวด่ิง กอใหเกิดประสิทธิภาพในการฉีดนํ้ามันไดดียิ่งขึ้น 
 เรีอนลิ้นเรง (Throttle Body) ไดมีการออกแบบใหมีขนาดเล็กแตมีความแข็งแรงและ
ทนทาน ประกอบไปดวยเซ็นเซอรภายใน 3 จุด ไดแก 
 1. เซ็นเซอรตรวจจับอุณภูมิอากาศ 
 2. เซ็นเซอรตรวจจับตําแหนงลิ้นเรง 
 3. เซ็นเซอรตรวจจับแรงดันทอไอดี 
 ทอนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตจากเรซินพิเศษท่ีมความยืดหยุนสูงกอใหเกิดความทนทานในการ
ใชงาน 
 ออกซิเจนเซ็นเตอร เปนโครงสรางการออกแบบท่ีมีสิทธิบัตรเฉพาะฮอนดา โดยมีหนาที่
ตรวจจับปริมาณออกซิเจนในไอเสียกอนที่จะปลอยออกไป และสงขอมูลกลับไปยัง ECU ใหสั่งจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือการเผาไหมที่สมบูรณและใหไอเสียที่สะอาดขึ้น 
 ระบบปรับกระแสไฟ มีการพัฒนาใหชวยลดการสูญเสียพลังงานและประหยัดนํ้ามันไดมาก
ขึ้น 
 ทอไอเสีย ใชโครงสรางภายในระบบกรองไอเสียแบบรังผึ้ง (Metal Honeycomb) 
ประสิทธิภาพสูง สามารถกรองไอเสียไดทันทีเม่ือเคร่ืองยนตเริ่มทํางาน 
 จากการทํางานรวมกันของอุปกรณทั้งหมดในภายโครงสรางระบบ PGM-FI ยุคใหมของ
เคร่ืองยนตขนาดเล็ก จะสงผลใหการจายนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความแมนยําสูง อีกทั้งการเผาไหมสมบูรณ 
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 1.3 ระบบการทํางานของหัวฉีด PGM-FI  
 ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ PGM - FI (Programmed Fuel 
Injection) จะทําการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งไดจากการคํานวณของระบบ
คอมพิวเตอร ทั้งนี้มีตัวตรวจจับสัญญานชวยในการรวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับสภาวะทาง
เคร่ืองยนต ไดแก ความเร็วรอบของเครื่องยนต แรงดันอากาศของทอไอดี ตําแหนงการเปดของลิ้นเรง
และอุณภูมิอากาศ 
 ในขณะที่คารบูเรเตอใชแรงดูดของเคร่ืองยนตดูดนํ้ามันผานนมหนูไปเลี้ยงเคร่ืองยนต ระบบ 
PGM – FI จะทําการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกรักษาแรงดันไวเขาไปในชองไอดีของเครื่องยนตโดยใช
แรงจากหัวฉีด (หัวฉีดไฟฟา) โครงสรางของระบบหัวฉีด PGM – FI สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบ
หลักๆ คือ “ระบบจายนํ้ามันเชื้อเพลิง” และ “ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส” ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวขางตนประกอบดวยหนวยตรวจสอบที่จะทําการสงขอมูลการทํางานของเคร่ืองยนตที่ไดรับ
จากการตรวจจับสัญญาณตางๆ ไปยังกลองควบคุมการทํางานของเครื่องยนต (ECM) และหนวย
ควบคุมจะทําการประมวลผลขอมูลแลวสงสัญญาณการฉีดเชื้อเพลิงไปยังระบบจายนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 สําหรับระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงประกอบไปดวยปมนํ้ามันเชื้อเพลิงซ่ึงทําหนาที่ในการสราง
แรงดันใหกับนํ้ามันเชื้อเพลิงตัวควบคุมแรงดันนํ้ามัน (ติดตั้งรวมอยูในปมนํ้ามันเชื้อเพลิง) ซึ่งทําหนาที่
รักษาแรงดันนํ้ามันใหคงที่ และหัวฉีดที่ทําหนาที่ฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตามสัญญาณที่ถูกสงมาจากกลอง 
ECM 
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ภาพประกอบ 4 รูปภาพแสดงการทํางานของระบบหัวฉีด PGM-FI 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
 ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลาน้ีเปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด 
ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาด
เปาหมาย ขอมูลทางดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมายตลอดจนงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังตอไปน้ี 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539: 53-55) 
 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มี
อายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางของ
สวนตลาดนักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche market) โดยมุง
ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้นเพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดท่ีสําคัญ นักการตลาด
ตองศึกษาตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภค 
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 2. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญย่ิงขึ้นในสวน
ที่เก่ียวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใด
สินคาหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อที่จะ
เก่ียวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 
 3. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income education and occupation) เปนตัวแปรที่สําคัญ
ในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความรํ่ารวย แตอยางไรก็
ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบง
สวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการ
จายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑ รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม 
คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดจะโยงเกณฑ
รายไดรวมกับตัวแปรทางดานประชากรศาสตรหรืออ่ืน ๆ เพ่ือใหการกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น เชนกลุมรายไดสูงที่มีอายุตาง ๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใช
กันมากขึ้น เกณฑรายไดอาจจะเก่ียวของกับอายุและอาชีพรวมกัน เชนกลุมผูบริหารธุรกิจที่ม่ังคั่งรุน
เยาว (Yuppies) ถือวาเปนกลุมที่มีอิทธิพลสูง 
 การศึกษา อาชีพ และรายได มีแนวโนมความสัมพันธกันอยางใกลชิดในความสัมพันธเชิง
เหตุและผล ในแตละระดับจะสามารถผลิตในราคาสูง และสวนใหญเปนกลุมที่มีการศึกษาสูงดวย 
บุคคลที่มีการศึกษาต่ําโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา เน่ืองจากความสัมพันธ 
ระหวาง 3 ลักษณะคือ รายได การศึกษา และอาชีพ 
 

3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด 
 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix – 4P’s) 
   อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 83) ไดใหความหมายของสวนผสมทางการตลาดไววาเปนการ
สรางขอเสนอขายทางการตลาด แสดงใหเห็นไดในรูปสวนผสมเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Product Mix) 
สวนผสมทางดานราคา (Price Mix) สวนผสมทางดานการจัดจําหนาย (Place Mix) และสวนผสม
ทางดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) รวมเรียกวา สวนผสมการตลาด (Marketing Mix)  
 

 แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
 คอลเลอร (Kotler. 2000: 429) ไดใหความหมายของผลิตภัณฑไววา หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่
เสนอออกสูตลาดเพ่ือการรูจัก การเปนเจาของ การใชหรือการบริโภค ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล
สถานที่ ความเปนเจาของ องคการ ขอมูลและความคิด 
 
 
 
 
 



 14 

 การจัดการดานผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคา หรือบริการ แนวคิด หรือแนวปฏิบัติที่ถูกเสนอแกตลาด หรือผู
ซื้อ หรือผูบริโภคเพ่ือตอบสนองความตองการ และความปรารถนาใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจจาก
สิ่งที่มีตัวตน จับตองไดของผลิตภัณฑคือตัวสินคา และสิ่งที่ไมมีตัวตน จับตองไมไดของผลิตภัณฑคือ 
บริการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่เสนอตัวสินคาที่จับตองไดควรมีลักษณะที่มีความสําคัญตอผูบริโภค 
ซึ่งมีความแตกตางกันอยู  5 ประการ คือ 
 1. ลักษณะ หมายถึง สินคามีรูปรางหรือรูปทรงอยางไร 
  2. รปูแบบ หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคตอสินคา 
 3. ชื่อตราสินคา หมายถึง ชื่อที่ใชเรียกสินคาแตละชนิดใหแตกตางจากสินคาของกิจการ
อ่ืนๆ 
 4. การหีบหอหรือการบรรจุภัณฑ หมายถึง การเลือกสรรส่ิงหอหุมสินคาเพ่ืองายตอการ
ขนสง ตลอดจนเกิดประโยชนตอผูบริโภค ในการใชสอย รวมถึงการเก็บรักษาดวย 
 5. คุณภาพของสินคา หมายถึง ระดับความถี่ และระดับความมีคุณคาของสินคาแตละ
ประเภทที่มีผลตอความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งอาจจําแนกไดจากความมีชื่อเสียงของผูผลิตผูจัด
จําหนาย ชนิดหรือประเภทของวัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมของตัวสินคา ตลอดจนภาพลักษณของตรา
สินคาดวยผลิตภัณฑอาจถูกจําแนกตามจุดประสงคของการใชผลิตภัณฑไดเปน 2 ประเภท คือ 
  สินคาอุปโภคบริโภค เปนสินคา หรือบริการที่ตอบสนองเปาหมายสวนบุคคลแก
ผูบริโภคสุดทาย ซึ่งจําแนกไดดังนี้ 
  1) สนิคาสะดวกซื้อ 
  2) สินคาเปรียบเทียบซื้อ 
  3) สินคาเจาะจงซื้อ 
  4) สินคาที่ไมพึงแสวง 
            สินคาอุตสาหกรรม เปนสินคา หรือบริการที่ไมไดเปนการซื้อโดยเฉพาะบุคคล แตซื้อ
เพ่ือใชในองคกร หรือใชในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย
การตัดสินใจในดานตอไปน้ี 
  1) สวนประสมผลิตภัณฑ 
      - สายผลิตภัณฑ 
   - รายการผลิตภัณฑ 
  2) ตราสินคา 
  3) การหีบหอ 
  4) ฉลากสินคา 
  5) บริการ 
  6) การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
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 องคประกอบของผลิตภัณฑ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543: 15)  ไดใหความหมายขององคประกอบของ ผลิตภัณฑ 
(Product component) ไววา หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่สามารถจูงใจตลาด
ได โดยถือเกณฑคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถจูงใจของสิ่งที่นําเสนอตอตลาด ผลิตภัณฑจะตองสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคาไดเหนือกวาคูแขงขัน 
 2. รูปลักษณะและคุณภาพผลิตภัณฑ ลักษณะผลิตภัณฑจะตองตอบสนองความจําเปนและ
ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน 
 3. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ นอกจากคํานึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑแลว
จะตองคํานึงวาจะจัดบริการเสริมอะไรใหกับลูกคาไดบาง 
 4. ราคาซ่ึงถือเกณฑคุณคา ในการตั้งราคานั้นจะตองยึดถือคุณคาการรับรูผลิตภัณฑเพราะ
เปนสิ่งจําเปนที่นักการตลาดจะตองสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ 
  
 คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543: 18-25) ไดกลาววาคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑที่
จะตองคํานึงถึงมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 คุณภาพผลิตภัณฑ (Product quality) เปนการวัดการทํางาน และวัดความคงทนของ
ผลิตภัณฑ เกณฑในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคา และคุณภาพที่เหนือกวาคู
แขงขัน ถาสินคาคุณภาพต่ําผูซื้อจะไมซื้อซํ้า ถาสินคาคุณภาพสูงเกินอํานาจซ้ือของผูบริโภค สินคาก็
ขายไมได ดังน้ันจึงตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบาง และตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่
พอใจของผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคาตองสมํ่าเสมอ และมีมาตรฐานเพ่ือที่จะสรางการยอมรับ
ความเชื่อถือที่มีตอสินคาทุกครั้งที่ซื้อ 
 ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical characteristics of goods) เปนรูปรางลักษณะที่
ลูกคาสามารถมองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่นเสียง สัมผัส 
เชน รูปราง ลักษณะ รูปแบบ บรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน 
 ราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซ้ือสินคาหรือบริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคา 
(Value) ที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ การตัดสินใจดาน
ราคาไมจําเปนวาตองเปนราคาสูงหรือราคาตํ่า แตเปนราคาที่ผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา 
(Perceived value) คือ ถาผูบริโภคมองเห็นวาสินคามีคุณคาสามารถตั้งราคาสูงได และการปรับราคา 
ขึ้นราคา หรือลดราคาจะตองพิจารณาถึงความออนไหวดานราคาของผูบริโภคดวย 
 ชื่อเสียงของผูขาย หรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา สัญลักษณ การออกแบบหรือ
สวนประสมของสิ่งดังกลาว เพ่ือระบุถึงสินคาและบริการของผูขาย รายไดรายหน่ึงหรือกลุมของผูขาย
เพ่ือแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขัน การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดน้ัน
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ขึ้นอยูกับชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคา โดยเฉพาะสินคาที่เจาะจงซ้ือ ซึ่งเปนสินคาที่ผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อดวยเหตุผลดานจิตวิทยาไมใชเหตุผลทางดานเศรษฐกิจหรือประโยชนที่ไดรับ เชน 
ตัดสินใจซื้อเพราะตองการเปนที่ยอมรับในสังคม เน่ืองจากผลิตภัณฑเปนตัวชี้สถานภาพของผูใช ซึ่ง
ถือวาเปนความตองการดานจิตวิทยา ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาคุณคาตราสินคา กลาวคือตองมีการใช
เครื่องมือการตลาดไมวาจะเปนผลิตภัณฑหรือการสื่อสารการตลาดตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับ
ผลิตภัณฑเพ่ือใหลูกคาเกิดความรับรูคุณคาตราสินคาน้ัน ๆ 
 บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของในการออกแบบ และการผลิตสิ่ง
บรรจุหรือสิ่งหอหุมผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑเปนตัวทําใหเกิดการรับรู คือ การมองเห็นสินคาเม่ือลูกคา
เกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑก็นําไปสูการจูงใจใหเกิดความตองการซ้ือ และเกิดการตัดสินใจซื้อใน
ที่สุด ดังนั้น บรรจุภัณฑจึงตองโดดเดน โดยอาจแสดงถึงตําแหนงผลิตภัณฑสินคาน้ัน 
 การออกแบบผลิตภัณฑ (Design) เปนงานที่เก่ียวของกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบหอ         
ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ดังน้ัน การออกแบบจึงมีความสําคัญมาก 
สําหรับสินคาตาง ๆ ผูผลิตที่มีผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจะตองศึกษาความตองการของผูบริโภค 
เพ่ือออกแบบสินคาใหดึงดูดความสนใจและใหเปนที่ตองการของผูบริโภคนอกจากนี้การออกแบบยัง
ใชเปนเกณฑทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตาง โดยคํานึงถึงเหตุจูงใจใหลูกคาซ้ือสินคาทั้งดานเหตุผล
และดานอารมณ 
 การรับประกัน (Warranty) และการประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) มีความหมาย
ตางกัน ดังน้ีการรับประกันหรือใบรับประกันสินคา (Warranty) เปนเอกสารซ่ึงมีขอความที่ระบุถึงการ
รับประกันสินคา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายจะชดเชยใหกับผูซื้อ เม่ือผลิตภัณฑไมสามารถทํางานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว การรับประกันเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการแขงขัน เพราะเปนการลดการเสี่ยง
จากการซ้ือสินคาของลูกคาการรับประกันสินคาหรือบริการ (Guarantee) เปนขอความที่ยืนยันวา
ผลิตภัณฑสามารถทํางานไดเปนที่พึงพอใจ หรือมีการรับประกันวาถาสินคาใชไมไดผลยินดีคืนเงิน 
 สี (Color) สีของผลิตภัณฑเปนส่ิงเชิญชวนและจูงใจใหเกิดการซื้อ เพราะสีทําใหเกิดอารมณ
ดานจิตวิทยา การโฆษณาสงเสริมการขายตาง ๆ ก็ใชสีเขามาชวยดึงใหเกิดการรับรู ทําใหโดดเดน
เปนลักษณะความตองการดานจิตวิทยาของมนุษยที่วาสินคาแตละชิ้นจะมีการตัดสินใจจากการเลือกสี 
นอกจากนี้สียังสื่อถึงตําแหนงผลิตภัณฑอีกดวย 
 การใหบริการ (Servicing) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค บางครั้งก็ขึ้นอยูกับนโยบายการ
ใหบริการแกลูกคาของผูขายหรือผูผลิต ในปจจุบันผูบริโภคมีแนวโนมจะเรียกรองบริการจากผูขาย
มากขึ้น เชน บริการสินเชื่อ บริการสงของ บริการซอมแซม ในการผลิตสินคาผูผลิตอาจใหบริการหรือ
ผานคนกลาง โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางตนทุนและการควบคุมระดับความพอใจที่จะใหแกลูกคา 
 วัตถุดิบ (Raw material) หรือวัสดุที่ใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกที่จะใช
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองของวัตถุดิบน้ัน ผูผลิตตอง
คํานึงถึงความตองการของผูบริโภควา พอใจแบบใด ตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนในการผลิตและ
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบดวย 
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 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product safety) และภาระจากผลิตภัณฑ (Product liability) 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเปนประเด็นสําคัญมากที่สุด ที่ธุรกิจตองเผชิญกับผลิตภัณฑที่ไม
ปลอดภัยทําใหผูผลิตหรือผูขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสมรรถภาพของผลิตภัณฑที่ทําใหเกิด
การทําลายหรือเปนอันตรายสําหรับผูผลิตที่ตองรับผิดชอบ 
 มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้น จะตองคํานึงถึงประโยชนและมาตรฐาน
ของเทคโนโลยีนั้น มาตรฐานเหลาน้ีมีการควบคุมโดยสมาคมผูประกอบอาชีพ และหนวยงานของรัฐ
ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก 
 ความเขากันได (Compatibility) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับคาดหวังของ
ลูกคา และสามารถนําไปใชไดดีในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาในการใช 
 คุณคาของผลิตภัณฑ (Product Value) เปนลักษณะผลตอบแทนที่ไดรับจากการใช
ผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่เกิดจากความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑที่
สูงกวาตนทุน (ราคาสินคา) ที่ผูบริโภคซ้ือ 
 ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูซื้อสวนมากพอใจที่จะเลือกซ้ือสินคาที่มีใหเลือก
มากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบหอ แบบ ลักษณะ และคุณภาพ เน่ืองจากผูบริโภคมี
ความตองการที่แตกตางกัน ดังน้ันผูจําหนายจําเปนตองมีสินคาใหเลือกมากมาย เพ่ือสนองความ
ตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกันไดดียิ่งขึ้น 
  
 การจัดการดานราคา 
 การจัดการดานราคาจะเกี่ยวของกับการกําหนดราคา ใหเหมาะสมในสภาพการแขงขันของ
ตลาดที่มีลักษณะแตกตางกันไปในการกําหนดความสําเร็จของโปรแกรมการตลาดตามที่ไดมุงหวังไว 
การกําหนดวิธีการตั้งราคาตามสภาพการแขงขัน หรือการใชคูแขงขันเปนเกณฑไดดังนี้ 
 1. การตั้งราคาในตลาดที่มีการแขงขันสูง 
 2. การตั้งราคาในตลาดกึ่งแขงขันก่ึงผูกขาด 
 3. การตั้งราคาในตลาดที่มีผูขายนอยราย 
 4. การตั้งราคาในตลาดผูกขาด 
 
 การจัดการดานการจัดจําหนาย 
 โครงสรางของชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมในการ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังตลาด โดยสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันทาง
การตลาด สวนกิจกรรมในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง เราสามารถแบงองคประกอบหลักของการจัดจําหนายประกอบออกเปน 2สวน 
ดังนี้ 
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 1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ
หรือกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยเร่ิมตนจากแหลงผลิต ผานผูขายไปสูผูซื้อ 
ดังน้ัน ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม 
 2. การกระจายสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับการ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคาจึง
ประกอบดวยการขนสง (Transportation) การเก็บรักษาและการคลังสินคา (Storage and 
Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 
 
 การจัดการดานการสงเสริมการตลาด 
 การสงเสริม เปนการใชการส่ือสารจากแหลงสาร คือบริษัทหรือกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ภาพลักษณ ชื่อเสียงและขอมูลดานอ่ืน ๆ ไปยังผูบริโภคเปาหมาย ไมวาจะเปนขาวสารในดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย รวมทั้งขาวสารในดานการสงเสริมการตลาดอยางรอบคอบดวยการ
ตัดสินใจดานสวนประสมการสงเสริมการตลาด หมายถึง การกําหนดองคประกอบหรือวิธีการ ใชการ
สงเสริมการตลาดในระดับตาง ๆ กันเพ่ือโนมนาวใจใหผูบริโภครับรูเกิดทัศนคติความตองการในการ
ซื้อผลิตภัณฑที่เสนอขาย โดยการกําหนดสวนประสมการสงเสริมการตลาดตองคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 
คือ 
 1. จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของกิจการ และทางการตลาด 
 2. แนวปฏิบัติตามลําดับกอนหลังของกิจกรรมสวนประสมการสงเสริมการตลาด 
 3. งบประมาณหรือคาใชจาย และบุคลากร 
 เม่ือพิจารณา 3 ประเด็นขางตน แลวจึงพิจารณา สวนประสมการสงเสริมการตลาดซ่ึง 
ประกอบดวย 4 ประการ 
 1. การโฆษณา 
 2. การขายโดยบุคคล 
 3. การสงเสริมการขาย 
 4. การประชาสัมพันธ 
 
 รูปแบบแนวความคิด 7 ประการ 
 เสรี วงศมณฑา (2542:16) ไดใหความหมายของสวนผสมทางการตลาดรูปแบบ
แนวความคิด 7 ประการ ไววา คือ รูปแบบความคิดที่ประกอบดวยสิ่งสําคัญ คือ 
 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายได 
 ราคา (Price) หมายถึง การมีราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและยินดีจาย เพราะมองเห็นความ
คุมคา 
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 การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดจําหนาย การกระจายสินคา ใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมการซ้ือหา และใหความสะดวกกับลูกคา 
 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสานเปน
การใชความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง การสงเสริม
การตลาดที่สําคัญประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย การตลาด
ทางตรง การใหขาว และการประชาสัมพันธ 
 การสรางภาพลักษณบริษัท (Corporate image) 
 ภาพพจนตราสินคา (Brand Image) หมายถึง การสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงวาสินคา
คนความาก่ีป ลงทุนเทาใด ใครเปนผูออกแบบ สินคามีอัตราการเจริญเติบโตเทาใด ฯลฯ 
 มีระบบการจัดการที่ดี (Management of Information System (MIS)) หมายถึง การมีขอมูล
ขาวสารทางการตลาดที่ถูกตองทันทวงที 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมา ผูวิจัยไดนําแนวความคิดน้ีมาใชเปนแนวทางในการคนหา
คําตอบเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด มาใชในการคนหาวาปจจัยดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือแผนซีดีเพลงลิขสิทธิ์อยางไร 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 
 ถึงแมผูบริโภคจะมีลักษณะการซื้อ เหตุผล หรือความชอบที่แตกตางกัน แตผูซื้อจะมีขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ (ฉัตยาพร เสมอใจ. 2550: 33) 
 1. การรับรูความตองการ 
  ผูบริโภครายหนึ่ง ๆ จะตระหนักถึงความตองการในสิ่งที่ตนเองรูสึกวายังขาดหายไปใน
ชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภัณฑที่สามารถมาเติมเต็มใหกับความตองการน้ัน เชน ผูบริโภคคน
หนึ่งตระหนักถึงความตองการใชคอมพิวเตอร เพ่ือที่จะสามารถทํารายงาน สืบคนขอมูล และใชติดตอ
กับผูอ่ืนผานอินเทอรเน็ตไดสะดวกมากขึ้น 
 2. การคนหาขอมูลเพื่อสนองความตองการ 
  ผูบริโภคจะพยายามหาขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑใหมากท่ีสุด เพ่ือนํามาใชในการ
ตัดสินใจ เชน เม่ือผูบริโภคตองการซื้อคอมพิวเตอร ก็จะทําการหารายละเอียดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
โดยการสอบถามจากรานคา เพ่ือน ผูรู เพ่ือใหไดขอมูลคอมพิวเตอรที่คาดวาจะเหมาะสมกับตนเอง 
แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลเก่ียวของกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ/ใชสินคา แหลงขอมูลของผูบริโภค
ประกอบดวย แหลงขอมูล 4 กลุมคือ 
  2.1  แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คนรูจัก เปนตน 
  2.2  แหลงคาขาย ไดแก พนักงานขาย ตัวแทนการคา การบรรจุหีบหอ และการแสดง
สินคา เปนตน 
  2.3  แหลงชมุชน ไดแก สื่อมวลชนทั้งของทางราชการ เอกชน หรือสมาคม 
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  2.4  แหลงผูใช ไดแก อิทธิพลของแหลงขอมูลทั้ง 4 แหลงน้ีจะแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด
ของสินคา และลักษณะของผูบริโภค 
 3. พฤติกรรมการประเมิน 
  ผูบริโภคจะนําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาทําการเปรียบเทียบ เพ่ือหาทางเลือกที่ดีและ
เหมาะสมกับตนเองที่สุด เชน เม่ือผูบริโภคที่ตองการซื้อคอมพิวเตอรไดขอมูลที่ตองการทั้งหมด
มาแลว ก็จะทําการเปรียบเทียบถึงขนาดของเครื่อง คุณสมบัติ ยี่หอ ราคา รูปแบบ เพ่ือหาทางเลือกที่
ดีและเหมาะสมที่สุดในการใชงานและความสามารถที่จะจายไดของผูบริโภค โดทําการเปรียบเทียบ
ระหวางตราวามีลักษณะแตกตางกันอยางไร มีขอโดดเดนหรือขอเสียแตกตางกันอยางไร ซึ่งอาจจะ
ประเมินโดยการใหคะแนนจากมากไปหานอยแกแตละคุณสมบัติก็ได เม่ือรวมคะแนนทั้งหมดแลว 
คะแนนของสินคาตัวใดสูงกวาก็จะตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาตัวนั้น เปนตน 
 4. การตัดสินใจซื้อ 
  เม่ือทําการประเมินแลว จะชวยใหผูบริโภคสามารถกําหนดความพอใจระหวางสินคา
ตางๆ ที่เปนทางเลือก ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกสินคาที่เขาชอบที่สุด ซึ่งกอนการตัดสินใจซื้อ 
ผูบริโภคจะตองพิจารณาปจจัย 3 ประการ คือ 
  4.1  ทัศนคติของบุคคลอ่ืน ทัศนคติของบุคคลอ่ืนที่มีผลตอ สินคาที่ผูบริโภคตองการซ้ือ
จะมีทั้งทัศนคติดานบวก และดานลบ ถาเปนทัศนคติดานบวก เชน เห็นวาสินคาน้ันมีคุณภาพดีก็จะยิ่ง
เสริมใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น หากเปนทัศนคติดานลบ เชน เห็นวาสินคาน้ันมีคุณภาพไมดี 
ราคาแพงเกินไป ก็จะทําใหผูบริโภคเกิดความลังเล และอาจยกเลิกการซ้ือได 
  4.2  สถานการณที่ไดคาดคะเนไว ความตั้งใจซื้อ จะไดรับอิทธิพลจากระดับรายได ขนาด
ขอบครอบครัว ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตนทุน และการคาดคะเนถึงผลประโยชนที่ไดรับจาก
สินคา 
  4.3  สถานการณที่ไมไดคาดคะเน ขณะที่ผูบริโภคกําลังจะซ้ือ อาจมีปจจัยบางอยางมา
กระทบกระเทือนความตั้งใจอยากซ้ือ เชน ความไมพอใจในลักษณะของผูขาย หรือ ความกังวล
เก่ียวกับรายได 
 5.  ความรูสึกหลังการซื้อ 
  หลังการซ้ือและทดลองใชสินคา ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพึงพอใจและไม
พึงพอใจในสินคา โดยท่ีความพอใจภายหลังการซื้อจะมีอิทธิพลตอการซ้ือซํ้าและบอกผูอ่ืนเก่ียวกับ
ตราสินคาน้ันตอ ๆ ไป 
 
 ความไมพึงพอใจหลังการซ้ือหรือใชสินคา มีสาเหตุทั่วไป 4 ประการ คือ 
 1.  ความรูสึกไมแนใจ เพราะในขั้นการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคพบวา สินคามีทั้งขอดีและ
ขอเสีย เม่ือซ้ือมาใชแลวผูบริโภคก็ยังมีความรูสึกไมแนใจติดอยูตลอดเวลา 
 2.  ความรูสึกไมดีหลังการซ้ือ และไดยินไดฟง เรื่องบกพรองตาง ๆ ของสินคาที่ซื้อมา 
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 3.  ทราบภายหลังวา สินคาอยางเดียวกัน สามารถซื้อไดราคาถูกกวา ถาซ้ือจากที่อ่ืน 
 4.  พบวาสินคาน้ันทํางานไดไมเปนที่พอใจ 
 เม่ือเกิดความไมพอใจ ผูบริโภคจะผอนคลายไดโดยการขายสินคาน้ันใหกับคนอ่ืนตอไป 
หรือคืนสินคาไป หรือพยายามหาขาวสารอื่นมาเพ่ิมความเชื่อมันวาสินคาน้ันยังมีคุณสมบัติเดนดาน
อ่ืน ๆ สนับสนุนอยู และในที่สุดก็จะไมซื้อ และใชสินคาน้ันอีกตอไป 
 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) 
 ซิปแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2000: G-3)  ไดใหคําจํากัดความวา พฤติกรรม
ผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซื้อ การใช การประเมินผล ใน
สินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ. (2546: 192) ไดใหคําจํากัดความวา พฤติกรรมผูบริโภค 
หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับการซื้อและ
การใชสินคา 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 4) ไดใหคําจํากัดความวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยา
ของบุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการ
ตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ัน 
 จากความหมายตางๆ สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของผูบริโภค 
หรือปฏิกิริยาของผูบริโภคในการสรรหา คัดเลือก และตัดสินใจซื้อ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ 
และตอบสนองความตองการ ซึ่งเกิดจากทัศนคติ การรับรู การเรียนรู และเหตุผลสวนบุคคล ซึ่งเปน
ตัวกําหนดใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว นักการตลาดที่ดีจะตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอ
สินคาแตละชนิดเพ่ือที่จะจัดส่ิงกระตุนหรือกลยุทธการตลาดใหสนองตอบความพึงพอใจของผูบริโภค
ได 
  
 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) 
 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุน
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ 
ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินซ้ือของผูซื้อ (Buyer’s 
purchase decision) จุดเร่ิมตนของแบบจําลองนี้อยูที่สิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการกอน แลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง  ดังภาพประกอบ 5 
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สิ่งกระตุนภายนอก 

 สิ่งกระตุนทางการ
ตลาด 

สิ่งกระตุนอื่น ๆ 

- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- การจัดจําหนาย 
- การสงเสริม

การตลาด 

- เศรษฐกิจ 
- เทคโนโลย ี
- การเมือง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ. (2546). การวิจัยตลาด ฉบับปรับปรุงใหม. หนา 198.  
 
 1.  สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) 
และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก 
เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา 
(Buying Motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได 
สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ 

การตอบสนองของผูซ้ือ 

-การเลือกผลิตภัณฑ  
- การเลือกตรา  
- การเลือกผูขาย  
- เวลาในการซ้ือ  
- ปริมาณในการซ้ือ  

การตัดสินใจซ้ือ  
1. การทดลอง  
2. การซ้ือซํ้า  

พฤติกรรมหลังการ
ขาย  
 

ลักษณะของผูซ้ือ 

- ปจจัยดานวัฒนธรรม           
- ปจจัยดานสังคม 
- ปจจัยสวนบุคคล 
- ปจจัยดานจิตวิทยา 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
- การรับรูปญหา  
- การคนหาขอมูล  
- การประเมินผลทางเลือก  
- การตัดสินใจซ้ือ  
- พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

ปจจัยภายนอก ปจจัยเฉพาะบุคคล ปจจัยภายใน 

1.ปจจัยทางวัฒนธรรม  
1.1วัฒนธรรมพื้นฐาน  
1.2 วัฒนธรรมยอย  
1.3 ช้ันสังคม  
 

2.ปจจัยทางสังคม  
2.1 กลุมอางอิง  
2.2 ครอบครัว  
2.3บทบาทและสถานะ 
 

3. ปจจัยสวนบุคคล  
3.1  อายุ  
3.2  วงจรชีวิครอบครัว  
3.3  อาชีพ  
3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ  
       หรือรายได  
3.5  การศึกษา  
3.6  คานิยมและรูปแบบการ 
       ดํารงชีวิต 

4.ปจจัยดานจิตวทิยา  
4.1 การจูงใจ  
4.2 การรับรู  
4.3 การเรียนรู  
4.4 ความเช่ือถือ  
4.5 ทัศนคติ  
4.6 บุคลิกภาพ  
4.7 แนวคิดของตนเอง 

Buyer’s black 

กลองดํา หรือ 
ความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อ 
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  1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนที่นักตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ประกอบดวย 
   1.1.1  สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ
กระตุนความตองการ 
   1.1.2  สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม 
ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
   1.1.3  สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน
การจัดจําหนายผลิตภัณฑ ใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความ
ตองการซ้ือ 
   1.1.4  สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ 
การใชความพยายาม ของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไปเหลาน้ี ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซ้ือ 
  1.2  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยู
ภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลาน้ี ไดแก 
   1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภคเหลาน้ี มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
   1.2.2  สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝากถอน
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น 
   1.2.3  สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Low หรือ Political) เชน กฎหมายเพ่ิม
หรือลดสินคาใดสินคาหน่ึง จะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการซ้ือของผูบริโภค 
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลตางๆ จะมีผล
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลน้ัน 
 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่
เปรียบเสมือน กลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 
  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่ง
รายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวถึงในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
  2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอน 
คือ การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละกระบวนการจะกลาวถึงในหัวขอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซื้อ 



 24 

 3.  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หรือผู
ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 
  3.2  การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 
  3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 
  3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 
  3.5  การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 
 ปจจัยสําคัญ (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค 
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซื้อไดรับสิ่งกระตุน
ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนกลอง
ดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและ
ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมี
ประโยชนสําหรับนักการตลาดคือ ทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพ่ือที่จะจัดสวนประสม
ทางการตลาดตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง 
 ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล 
และปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปน
ที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหน่ึง 
คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคม
หนึ่ง 
 2.  ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู
ซื้อ 
  2.1  กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมน้ีจะมี
อิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 
ระดับ คือกลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพื่อนบาน และกลุมทุติย
ภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพ่ือรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกลุม
ตางๆ ในสังคม 
   กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของ
กลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล นักการตลาดควรทราบวากลุม
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อางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน การเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน 
จะใชนักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา 
  2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากท่ีสุดตอ ทัศนคติ ความ
คิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินคา
อุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุน หรือยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะ
แตกตางกัน 
  2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน 
ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละ
กลุม เชน ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหน่ึงจะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผู
ตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อและผูใช 
 3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้ 
  3.1  อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน  การแบงกลุม
ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-64 ป และ 65 
ปขึ้นไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอน
หยอนใจ  
  3.2  วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยขั้นตอน แตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภค
แตกตางกัน 
  3.3  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน ขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธาน
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซ้ือเสื้อผาราคาสูง หรือตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวา
ผลิตภัณฑของบริษัท มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความ
ตองการใหเหมาะสม 
  3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือ รายได (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ีประกอบดวย
รายไดและการออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเก่ียวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจ
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายไดต่ํา 
กิจกรรมตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง และ
วิธีการตางๆ เพ่ือปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
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  3.5  การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมีคุณภาพ
ดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
  3.6  คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือคุณคา 
(Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหมายถึง
อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา คานิยมอาจจะจัดประเภทตามลักษณะของคานิยม
เปน 2 กลุมคือ คานิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต (Terminal Values) และคานิยมเก่ียวกับ
เคร่ืองมือชวยใหเกิดพฤติกรรม (Instrumental Values) 
 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก 
ปจจัยดานจิตวิทยาซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ และการใช
สินคาปจจัยภายในประกอบดวย (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเชื่อถือและ
ทัศนคติ (5) บุคลิก (6) แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน 
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเคร่ืองมือการตลาดเพ่ือกระตุนใหเกิดความ
ตองการ  
  4.2  การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัด
ระเบียบและตีความหมายของขอมูลเพ่ือที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความ
เขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู 
  4.3  การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ(หรือ) ความ
โนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรับสิ่ง
กระตุน (Stimulus) และเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎี สิ่งกระตุนการตอบสนอง 
(Stimulus-Response [SR] Theory) นักการตลาดไดประยุกตการใชทฤษฎีนี้ดวยการโฆษณาซ้ําแลว
ซ้ําอีก หรือจัดการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนส่ิงกระตุน) เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปน
ประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อถือ และ
ประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุนน้ันอาจมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดตองมีคุณคา
บนสายตาลูกคา ตัวอยาง การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจกของตัวอยางจะมีอิทธิพลทําให
เกิดการเรียนรู คือ การทดลองใชไดดีกวาของแถม เพราะการแถมนั้นลูกคาตองเสียเงินเพ่ือซ้ือสินคา 
ถาลูกคาไมซื้อสินคาก็จะไมเกิดการทดลองซื้อสินคาที่แถม 
  4.4  ความเชื่อถือ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเปนผล
จากประสบการณในอดีต เชน เอสโซสรางใหเกิดความเชื่อถือวานํ้ามันเอสโซมีพลังสูงโดยใช สโลแกน
วาจับเสือใสถังพลังสูง เปปซ่ีสรางใหเกิดความเชื่อถือวาเปนรสชาติของคนรุนใหม น้ํามันไรสารตะก่ัว
ในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อวาการใชน้ํามันไรสารตะก่ัวมีปญหากับเครื่องยนต ซึ่งเปนความเชื่อ
ในดานลบที่นักการตลาดตองรณรงคเพ่ือแกไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด 
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  4.5  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจของบุคคล 
ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึง
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ       ใน
ขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ จากการศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจะมีความสัมพันธกัน 
  4.6  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะที่แตกตางกันของบุคคล ซึ่งนําไปสูการ
ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลองกัน 
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ภาพประกอบ 6 แสดงโมเดลกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Model of consumers buying 

decision processes) การรับรูถึงความตองการ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล หรือการคนหา
ขอมูลกอนการซื้อ กระบวนการขอมูลโดยอาศัยสิ่งกระตุน การประเมินทางเลือก การซื้อ การ
บริโภคและการประเมินผลภายหลังการบริโภค และหลังจากบริโภคแลว  

 
 ที่มา: Blackwell; Maniard;& Engel. (2006).  p. 83, 85. 



 29 

 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer buying decision process) เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากใน
กระบวนการซื้อพบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรูถึงความตองการหรือการ
รับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือกกอนการซื้อ (4) การตัดสินใจซื้อ (5) 
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ทั้งน้ีผูบริโภคอาจขามหรือยอนกลับไปเริ่มตนขั้นตอนกอนนี้ก็ได ซึ่งแสดง
ใหเห็วากระบวนการตัดสินใจซ้ือเริ่มตนกอนการซื้อจริงๆ และมีผลกระทบหลังจากการซ้ือ โดยมี
รายละเอียดในแตละขั้นตอนดังน้ี 
 1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือ การรับรูปญหา (Problem 
recognition) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่เขามีอยูกับสิ่งที่เขาตองการ (Kerin, Hartley and Rudelius. 2004: 100) ซึ่งเกิดจาก (1) 
ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยาประกอบดวย ความตองการและการจูงใจ บุคลิกภาพและ
แนวความคิดสวนตัว การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ (2) ตัวแปรภายนอก หรือปจจัยส่ิงแวดลอม
ดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรม
ยอย ปจจัยเหลาน้ีจะสงผลตอการกําหนดความตองการของแตละบุคคล 
 2. การคนหาขอมูล (Search for information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซื้อ 
(Prepurchase search) เม่ือบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความ
ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการที่
สามารถตอบสนองความตองการได 2 ทางคือ 
  2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน (Internal search) โดยทบทวนความทรงจําในอดีต
เก่ียวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคาที่ตนเองเคยซื้อ 
  2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก (External search) ซึ่งสามารถคนหาไดจาก 5 แหลง 
ดังนี้ 
   2.2.1 แหลงบุคคล (Personal sources) ไดแก ครอบครัว เพ่ือนเปนตน 
   2.2.2 แหลงการคา (Commercial sources) หรือแหลงขอมูลที่จัดโดยนักการตลาด 
(Marketer- dominated sources) ไดแก สื่อการโฆษณา พนักงานขาย เปนตน 
   2.2.3 แหลงชุมชน (Public sources) ไดแก สื่อมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค 
เปนตน 
   2.2.4 แหลงประสบการณ (Experiential sources) ไดแก การควบคุม การ
ตรวจสอบการใชสนิคาเปนตน  
   2.2.5 แหลงทดลอง (Experimental sources) ไดแกหนวยงานที่สํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในกรทดลองใช
ผลิตภัณฑ เปนตน 
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    สินคาและบริการที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา ผุซื้ออาจใชการ
คนหาขอมูลจากภายในโดยการเลือกตราสินคาที่ตนเองรูจักหรือเคยใชมากอน ดังน้ันนักการตลาดจึง
ควรใหความสําคัญในการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก 
    สวนสินคาและบริการที่ตองใชความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูง นักการ
ตลาดตองใชความพยายามในการขายและสงเสริมการตลาด เพ่ือกระตุนใหบุคคลมีการคนหาขอมูล
เก่ียวกับสินคาและบริการมากขึ้น 
    ในขั้นตอนการรับรูถึงความตองการและการคนหาขอมูลเหลาน้ี ผูบริโภคจะ
เก่ียวของกับกระบวนการขอมูล 
    กระบวนการขอมูล (Information processing) หมายถึง กระบวนการซ่ึงมีการ
รับรู (Received) ถึงสิ่งกระตุน (Stimulus) การตีความหมาย (Interpreted) การเก็บรักษาในความทรง
จํา (Store in memory) และการนํากลับมาใชภายหลัง (Retrieved) (Blackwell; Miniard; & Engel. 
2006: 77) เม่ือผูบริโภคมีการคนหาขอมูลจากภายนอก ผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากส่ิงกระตุนโดย
นักการตลาด เชนการโฆษณาผานส่ือตางๆ และสิ่งกระตุนโดยกลุมอ่ืนๆ ที่ไมใชนักการตลาด เชน 
ครอบครัว เพ่ือน เปนตน ซึ่งสิ่งกระตุนเหลาน้ีจะสงผลตอกระบวนการขอมูลของผูบริโภค โดย
รายละเอียดดังนี้ 
    1) การเปดรับขาวสาร (Exposure) หมายถึง การที่บุคคลมีการรับรูจากส่ิง
กระตุนโดยผานประสาทสัมผัสหน่ึงอยางขึ้นไป ไดแก การไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส ไดสัมผัส 
    2) ความตั้งใจ (Attention) เปนขั้นที่ผูรับขาวสารเกิดความตั้งใจที่จะรับฟง
ขาวสารนั้นตอไป ถาขอมูลขาวสารที่ไดเปดรับในขั้นที่หนึ่งนาสนใจ 
    3) ความเขาใจ (Comprehension) เปนขั้นที่ผูรับขาวสารเกิดความเขาใจใน
ขาวสารที่เขาไดตั้งใจฟง 
    4) การยอมรับ (Acceptance) ในขั้นน้ีขาวสารจะมีผลกระทบตอทัศนคติ 
ความเชื่อ และความรูสึกขอผูรับขาวสาร เพ่ือใหผูรับขาวสารเกิดการยอมรับขาวสารนั้นดวยความเต็ม
ใจ 
    5) การเก็บรักษา (Retention) เปนการสงขอมูลที่ยอมรับสูความทรงจําระยะ
ยาว (Blackwell; Miniard; & Engel. 2006: 79) โดยผูรับขาวสารสามารถจดจําขาวสารที่ไดรับมา 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) หลังจากที่ไดคนหาขอมูลแลว 
ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผูบริโภคตอง
กําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผล
ที่มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความพอใจสวน
บุคคล เชน ชื่อเสียงของตราสินคา แบบ หรือสี เปนตน จากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึง
ทางเลือกที่เปนไปได ถาทางเลือกที่เปนไปไดมีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทําไดงาย แต
บางคร้ังทางเลือกที่เปนไปไดมีหลายทางเลือก ฉะนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณาทางเลือกที่กอใหเกิด
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ความพึงพอใจมากที่สุด ดังน้ันนักการตลาดสวนใหญจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับ
การประเมินผลทางเลือกตางๆ 
  เกณฑการประเมินผลมีการกําหนดขึ้นมา และไดรับอิทธิพลจากความแตกตางของแตละ
บุคคล ซึ่งพิจารณาจากปจจัยดานจิตวิทยาและอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ปรากฎในรูปของสิ่งจูงใจ (Motives) คานิยม (Value) รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) และอ่ืนๆ  
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว จะเปน
ขั้นตอนที่ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ การซื้อโดยทั่วไปเกิดขึ้นในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดขึ้นใน
บานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได  
 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase behaviour) หรือผลลัพธภายหลังการซ้ือ 
(Postpurchase outcome) ในขั้นน้ีผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจริง (Perceived value) จาก
การบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง (Expectation) ถาคุณคาไดรับมากกวาความคาดหวัง
ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) แตถาคุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะมี
การจัดการผลิตภัณฑนั้นหลายวิธี ไดแก กําจัดทิ้ง รีไซเคิล เปนตน 
 
6. ผลงานงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สุนทรี คณวิวัฒนกูล (2547) ไดศึกษาสิ่งกระตุนทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวาผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญมีอายุ 15-23 ป มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาสูงสุดสวน
ใหญจะอยูที่ระการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 
5,000 บาท และพบวาผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพเปนโสด จากการวิเคราะหความพึงพอใจ
เก่ียวกับสิ่งกระตุนทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต พบวาผูบริโภคมีความพึง
พอใจตอส่ิงกระตุนทางดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก และในดานการ
สงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง แตหากมองถึงความสัมพันธระหวางสิ่งกระตุนทางการตลาดที่
มีตอพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนต พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนต 
 วัฒนา อัมพรรัตน (2548) ไดศึกษาถึง การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนตยามาฮาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 26-35 ป สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และ
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนตยามาฮา โดยระดับอิทธิพลของ
การส่ือสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนตยามาฮามากที่สุด ไดแก การ
ใหบริการของพนักงานขาย พนักงานตอนรับ พนักงานซอม การใหบริการหลังการขาย และอ่ืนๆ สวน
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ของการตลาดในดาน การโฆษณา การสงเสริมการขายดานการแถม การเปนสปอนเซอรสนับสนุน
รายการโทรทัศน การเปดตัวรถจักรยานยนตรุนใหมๆ และการไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาจาก
พนักงานขายมีอิทธิพลตอระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อรถจักยานยนตยามาฮา 
 มลรัตน นฤชิตกุล (2548) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตไทเกอร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 18-27 ป การศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนังานเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท สวนผูที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ตัวเอง และหาแหลงขอมูลจากการซื้อโดยการถามจากคนที่
เคยใชรถจักรยานยนตมากที่สุด ผลการทดสอบพบวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ราคา 
ทัศนคติดานการสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต
ไทเกอร 
 กุลธร ทองหุม (2552) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบ วาลูกคาสวน
ใหญเปนเพศชาย อายุ 36-45 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา อาชีพรับจางทั่วไป รายได
ไมเกิน 7,000 บาท พักอาศัยบานตนเอง/บิดามารดา มีเหตุผลการซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ
โดยพิจารณาจากรูปลักษณเทคโนโลยีทันสมัย ลูกคามีระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติโดยพิจารณาจาก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานสงเสริมทางการ
ตลาดดานสถานที่สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานพนักงานใหบริการและดานกระบวนการใหบริการ
อยูในระดับมาก โดยลูกคาที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรสที่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และดานพนักงานใหบริการแตกตางกัน ลูกคาที่มีระดับ
การศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติที่
แตกตางกัน ลูกคาที่มีอาชีพตางกันมีระดับการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติดานราคา 
ดานสงเสริมการจําหนาย ดานกระบวนการใหบริการและดานพนักงานใหบริการแตกตางกัน สวน
ลูกคาที่มีที่พักอาศัยปจจุบันตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติไมแตกตาง
กัน ลูกคาที่มีปจจัยที่ตัดสินใจซื้อที่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานสถานที่สภาพแวดลอมทางกายภาพและ ดานพนักงานใหบริการแตกตางกัน 
 สมชัย อุดมมงคลกูล (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยการส่ือสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญที่มียี่หอจักรยานยนตที่ชอบท่ีสุดคือ ยี่หอฮอนดาคิด
เปนรอยละ 60.8 มีอายุระหวาง 21-31 คิดเปนรอยละ 48.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 
198 อาชีพพนักงานบริษัทคิดเปนรอยละ 38.0 มีรายไดต่ํากวาหน่ึงหม่ืนบาทคิดเปนรอยละ 47.0 ใน
สวนของปจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
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 ปจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อันดับ 1 คือ ดานการสงเสริมการขาย มีและมีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับมาก 
อันดับ 2 คือ ดานการโฆษณา มีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือ ดานการ
ประชาสัมพันธ มีน้ําหนักการตัดสินใจในระดับปานกลาง และอันดับ 4 คือ ดานการขายแบบขายตรง 
มีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับนอย กลาวโดยสรุปคือ 
 ผลการทดสอบพบวาปจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยการสื่อสารการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับ 1 คือ ดานการสงเสริม
การขาย มีและมีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับมาก อันดับ 2 คือ ดานการโฆษณา มีน้ําหนักการ
ตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง อันดับ 3 คือ ดานการประชาสัมพันธ มีน้ําหนักการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง และอันดับ 4 คือ ดานการขายแบบขายตรง มีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับนอย 
 ชัยโชค ภาระกุล (2548) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและปจจัยดานการสงเสริมการขาย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต ผลการศึกษาพบวาการสงเสริมการขายที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ ไดแก การลดราคา การจับรางวัล/ชิงโชค ทางรูปพรรณ แถมหมวกกันนอค อัตรา
ดอกเบี้ย 0% คูปองสําหรับตรวจเช็คเคร่ืองยนตฟรี บริการหลังการขายในการตรวจเช็คเครื่องยนตฟรี 
ผลการศึกษาแรงจูงใจจากปจจัยที่มีตอการการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตพบวา แรงจูงใจเฉลี่ย
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีแรงจูงใจอยูในรับปานกลาง ยกเวนเรื่องการ
บริการหลังการขายของตัวแทนจําหนาย ความสะดวกในการติดตอกันรานตัวแทนจําหนาย การ
กําหนดเงินดาวน การเพ่ิมระยะเวลาการผอนชําระคางวด การคิดอัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ การ
ใหสวนลดเงินสด และการจัดรายการสงเสริมการขายโดยการใหของแถมที่มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
 จิราภรณ เพียรทอง (2551) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตยามาฮา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตยามาฮา ดานผลิตภัณฑมีความสําคัญสูงสุด รองลงมาคือดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด และมีกระบวนการตัดสินใจซื้
รถจักรยานยนตนามาฮา ระดับมาก โดยดานพฤติกรรมที่มีผลตอการซ้ือมีผลสูงที่สุดรองลงมาคือการ
ตัดสินใจซื้อ, การประเมินทางเลือก, การคนหาขอมูลและการรับรู เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวา 1) 
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายเฉลี่ยไดตอ
เดือน มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตยามาฮา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 2) พฤติกรรมการใชและซ้ือรถจักรยานยนตมีผลกระทบตอการซื้อรถจักรยานยนตยา
มาฮา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตยามาฮา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยซื้อเคยใชรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด    PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูบริโภคที่เคยซ้ือเคยใชรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด    PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของขนาดกลุม
ตัวอยาง จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการคํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร (p) 
(กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) ที่ระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95%จะมีความคลาดเคลื่อนนอยกวา
หรือเทากับ ± 5% โดยใชสูตร 
  จากขอมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.2553 (http://www.bangkokbiznews.com, 8 มิถุนายน 2553) 
ยอดจดทะเบียนของรถจักรยานยนตทุกย่ีหอในประเทศไทยตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 
2553 มีจํานวน 1,089,740 คัน โดยพบวารถจักรยานยนตระบบหัวฉีด PGM-FI มีสัดสวนตลาด 57% 
ของยอดจําหนายรถจักรยานยนตทุกรุนในประเทศไทยซึ่งไมทราบคาจํานวนที่แนนอน จากจํานวน
ประชากรที่มีจํานวนไมมาก ผูวิจัยจึงกําหนดสัดสวนประชากร (p) เทากับ 30 % โดยใชสูตร 
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  เม่ือ  n =   ขนาดกลุมตัวอยาง 
    p  =   ความนาจะเปนของประชากร 
    Z =   ผูวิจัยกําหนดคาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงแบบปกติ 
      มาตรฐาน (Z score) ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนดไว  
      95% นั่นคือ α = 0.05 หรือ1-α/2 = 0.975 ทําให Z = Z0.975 เปด 
      ตารางคา Z ได 1.96 
    e = สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
    q = 1-p 
  
  แทนคาไดดังนี้ 
 

n = 
(1.96)2 (0.3)(1-0.3) 

=  323 ตัวอยาง 
(0.05) 2 

 
  นั่นคือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเทากับ 323 คน และผูวิจัยสํารองแบบสอบถามเพิ่ม
อีก 7 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 330 ชุด 
  
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ ผูบริโภคที่เคยซ้ือเคยใชรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 330 คน ผูวิจัยเลือกตัวอยางโดยใช
วิธีการการสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-Stage Sampling) ดังตอไปน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การเลือกใชกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการแบงเขตการ
ปกครองทั้งหมด 50 เขต ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการ
จับฉลากแบบไมใสคืน (Without Replacement) จํานวน 10 เขต ไดแก เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน 
เขตหวยขวาง เขตหลักสี่ เขตราชเทวี เขตปอมปราบฯ เขตปทุมวัน เขตบางแค เขตลาดกระบัง เขต
จตุจักร 
 ข้ันตอนที่ 2 กําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละเขต
พ้ืนที่ของเขตที่ไดทําการสุมจับฉลากไดในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 10 เขต รวม 330 คน ดังนั้น ขนาดของ
กลุมตัวอยางของแตละเขตการปกครองที่ถูกเลือก คือ ใน 10 เขตการปกครองแตละเขตจะมีขนาด 33 
คน ตอเขตการปกครอง 
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ตาราง 1 แสดงการสุมตัวอยางขอมูล   
 

เขตการปกครอง จํานวนตวัอยาง 

                    เขตภาษีเจริญ 
                    เขตบางบอน 
                    เขตหวยขวาง 
                    เขตหลักส่ี 
                    เขตราชเทว ี
                    เขตปอมปราบฯ 
                    เขตปทุมวนั 
                    เขตบางแค 
                    เขตลาดกระบัง 
                    เขตจตุจักร 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

รวม 330 

 
 ข้ันตอนที่ 3 วิธีการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวจัดเก็บขอมูลตามเขตที่จับฉลากไดในขั้นตอนที่ 2 
จนครบตามจํานวน โดยแจกแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวตามลานจอดรถหางสรรพสินคา 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ โดย
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปทางดานประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด คําถามมีทั้งหมด 6 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multiple Choices Questions) โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
 ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
 ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 3 สถานภาพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
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 ขอที่ 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
 ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 สวนที่  2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานพฤติกรรมตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายปดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของปจจัยดานการตลาดที่มี
ความสําคัญในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดานระบบหัวฉีด PGM-FI 4 ดาน ไดแก 
   ดานผลิตภัณฑ   จํานวน 9 ขอ 
   ดานราคา    จํานวน 9 ขอ 
   ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 8 ขอ 
   ดานการสงเสริมการตลาด จํานวน 6 ขอ 
 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบใหคะแนนน้ําหนัก (Multiple Rating List Scale Questions) 
เปนระดับการวัดขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเปนเสกลที่แสดงถึงระดับความสําคัญ
ของปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ตั้งแตความสําคัญมากที่สุดจนถึงความสําคัญนอยที่สุด โดยแบงระดับตาม
ความสําคัญ 5 ระดับ และกําหนดเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 
   สําคัญมากที่สุด  ใหคะแนนเปน 5 
   สําคัญมาก  ใหคะแนนเปน 4 
   สําคัญปานกลาง ใหคะแนนเปน 3 
   สําคัญนอย  ใหคะแนนเปน 2 
   สําคัญนอยที่สุด ใหคะแนนเปน 1 
 สูตรการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละลําดับชั้น โดยใชสูตรการคํานวณความ
กวางของอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2548: 149) ดังนี้ 
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

 
จํานวนชั้น 

 

 = 
5 – 1 

=  0.8 
5 

 
 แสดงเกณฑเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ดังนี้ 
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 คะแนนเฉลี่ย        แปลผล 
 4.21 – 5.00    สําคัญมากที่สุด 
 3.41 – 4.20    สําคัญมาก 
 2.61 – 3.40    สําคัญปานกลาง 
 1.81 – 2.60    สําคัญนอย 
 1.00 – 1.80    สําคัญนอยที่สุด 
 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย 
  1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การ
ใชเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบสอบถามที่เหมาะสม 
 2.  กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเก่ียวของกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
พฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ จากนั้นจึงสรางแบบสอบถามจําลอง โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 
  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหกับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  
(Content Validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม
ศัพท และกลุมตัวอยาง ผูทรงคุณวุฒิประมวลความเห็นเพ่ือพิจารณาแบบสอบถามเปนรายขอ และ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะขอผูทรงคุณวุฒิ 
  4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน เพ่ือนํามาหาคาความเชื่อม่ันจากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบัญชา .2546) ซึ่งมี
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค เทากับ 0.8884 ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อม่ันที่
สามารถยอมรับได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแบบสอบถามชุดน้ีไปเก็ยบขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
  5. วิเคราะหหาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) โดยใชสูตรของ Conbach คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดย α จะมีคาระหวางศูนยถึงหน่ึง คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความ
นาเช่ือถือสูง 
 
 การรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูล (Source of Data) 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงเนนปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแหลงขอมูลมีดังนี้ 
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 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว 
ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  1.2 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet) 
  1.3 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก
กลุมเปาหมาย 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  1.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการสอบถามกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานคร  
  1.5 นําแบบสอบถามมาลงรหัส เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติในคอมพิวเตอรโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (statistical software) 
 
การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยมาลงรหัสที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา 
 3. การประมวลผลขอมูลที่ไดลงรหัสแลว นํามาบันทึกโดยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรเพ่ือการ
ประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (statistical software) 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. โดยการนําแบบสอบถามสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มาหาคาความถี่และคารอยละเพื่อใช
อธิบายลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกัน เพ่ือใชอธิบายพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 
 2. นําแบบสอบถามสวนที่ 3 มาหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูล 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) 
   ใชสถิติ t-test ในการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 7 ที่วา ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร คือ 
ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน และผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่แตกตางกัน 
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  3.2  สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance) 
   ใชทดสอบคาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 จนถึงขอที่ 6 และขอที่ 8 
จนถึงขอที่ 12 ที่วา ผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางดานประชากรศาสตร คือ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันและมีปจจัย
ทางดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 
  3.3  สถิติวิเคราะหไค – สแควร (Chi-Square test) 
   ใชในการทดสอบขอมูลที่อยูในรูปของความถี่ เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 จนถึง
ขอที่ 6 และขอที่ 8 จนถึงขอที่ 12 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1  คารอยละ 
  

    P = 100x
n

fX




  

    
   เม่ือ P    แทน คารอยละ 
          F    แทน ความถี่ในการปรากฎของขอมูล 
          X    แทน คาของขอมูลหรือคะแนน 
         n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   
  1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิตโดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 36) 
  

    x  = 
n

x  

   
   เม่ือ   x      แทน คาเฉลี่ย 
               x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        n      แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบญัชา. 2549: 38) 
 

    S.D. =     
 1

22




nn

xxn  

 
    เม่ือ  S.D.     แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
                x     แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง 
                           2x     แทน ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
                  n        แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  
 2.  สถิติที่ใชหาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 
  สัมประสิทธิ ์Cronbach’s Alpha เปนคาที่ใชวัดความเชื่อถือได หรือเปนคาที่ใชวัดความ
สอดคลองภายในของคําตอบสัมประสิทธิ ์Alpha 
  คา Cronbach’s Alpha เปนคาที่เกิดจากคาเฉลี่ยของสัมประสิทธิส์หสมัพันธของคําถาม
ทุกคําถาม โดยที่ (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:449) 
  

      ianceariancek

ianceariancek

var/cov11

var/cov


  

 
  เม่ือ    k             แทน จํานวนคําถาม 
     ariancecov      แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตางๆ 
                 iancevar       แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
  3.1  คา Independent Sample t-test ใชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (พวงรัตน 
ทวีรัตน. 2540: 162) โดยใชสูตร ดังนี้ 
   กรณีคาความแปรปรวนเทากัน  2

2
2

1 SS      
   กรณีคาความแปรปรวนไมเทากัน  2

2
2

1 SS   
 

    t          =  


















2

2

2

1

2

1

21

nn
ss

xx  
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    df         =  

11 2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

















































n

n

n

n

nn

ss

ss

 

 
   เม่ือ t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution  
    x1

 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
    x2

 แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
    2

1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    2

2S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
    1n   แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่1  
    2n  แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่ 2 
    df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 
 
  3.2 คา One-Way ANOVA ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) ใชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 
กลุม ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 170) โดยใชสูตร ดังนี้ 
 

    F   =  
W

B

MS

MS  

 
   โดยที่ Bdf  =  1k  
    Wdf  =  kn   
 
   เม่ือ F   แทน คาแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    BMS  แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    WMS  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 
    Bdf  แทน องศาอิสระของความแปรปรวนระหวางกลุม 

    Wdf  แทน องศาอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม 
    k   แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 
    n   แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
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   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95 % โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 161) 
 

    LSD  =  knat

ji nn
MSE












:2/1

11  

   โดยที่  n  =  
 

i

k

i

n
1

 

     in     jn  
 
   เม่ือ LSD   แทน  คาผลตอนัยสําคัญท่ีคํานวณไดสําหรับประชากรกลุม i และ j  
    MSE  แทน  คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจากตารางวิเคราะห 
       ความแปรปรวน 
     k  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
     n  แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด 
       แทน คาความเชื่อม่ัน 
 
  3.3 คา Chi-Square Test ใชในการวิเคราะหกลุมตัวอยางเชิงกลุมเพ่ือหาความแตกตาง
ของตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป โดยคํานวณคาไคสแควร (Chi–Square) จากคาความถี ่โดยใชสูตรดังน้ี  
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2540: 328) 

    
  




2
2  

 

    
2   =  คือคาไคสแควร          

    O    =  คือคาความถี่ที่ศึกษามาได 
           E    =   คือคาความถี่ที่หวังไวโดยทฤษฎี 
 

   ในการแปลความหมายของคาไควสแควร  เพ่ือทราบวาผลตางจะมีนัยสําคัญหรือ   
ไมนั้นตองอาศัยคาไคสแควรที่ระดับความมีนัยสําคัญตางๆ และในการดูจากตารางนั้นตองหาคาชั้น
แหงความเปนอิสระ (Degree  of  Freedom) โดยการใชสูตร 
 

    df  =  (c  -  1) ( r – 1) 
 
   เม่ือ c =  จํานวนตัวแปรที่เปนชองตั้ง (Column) 
    r =  จํานวนตัวแปรที่เปนแถว (Row) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยทางดานการตลาด
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ และอักษรยอที่ใชในการิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนตัวอยาง 
 X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2  แทน คาที่ใชพิจารณาในไคสคแวร (Chi Square) 
 t  แทน คาที่พิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน คาที่พิจารณาใน F-distribution 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean 0f Squares) 
 df  แทน องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 LSD แทน Least Significant Difference  
 Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปนออกเปน 4 สวน 
ดังตอไปน้ี 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI  
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแจกแจงจํานวน 
และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
ตาราง 2 แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 
   ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 216 65.5 
 หญิง 114 34.5 
   รวม 330 100 
อายุ   
 18 – 26 ป  71 21.5 
 27 – 35 ป  115 34.8 
 36 – 44 ป  77 23.3 
 45 – 53 ป 36 10.9 
 ตั้งแต 54 ปขึน้ไป 31 9.4 
   รวม 330 100 

สถานภาพ  

 โสด / หมาย / หยาราง 175 53.0 
 สมรส 155 47.0 
   รวม 330 100 

ระดับการศึกษา 

 ต่ํากวาปริญญาตรี / ปวส.  115 34.8 
 ปริญญาตรี  182 55.2 
 สูงกวาปริญญาตร ี  33 10.0 
   รวม 330 100 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 
   ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 

 
นิสิต / นักศึกษา / ขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวสิาหกิจ* 

78 23.6 

 พนักงานบริษทัเอกชน  167 50.6 
 เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว  54 16.4 
 อ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง)  31 9.4 
   รวม 330 100 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ต่ํากวาหรือเทากับ  8,000 บาท  46 13.9 
 8, 001 – 13,000 บาท  80 24.2 
 13,001 – 18,000 บาท  61 18.5 
 สูงกวา 18,000 บาท  143 43.3 
   รวม 330 100 

 
 * เน่ืองจากอาชีพนิสิต และนักศึกษามีจํานวนกลุมตวัอยางในการตอบแบบสอบถาม 26 คน 
ผูวิจัยจึงมีการรวมกลุมกับอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 52 คน จึงไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง ทั้งหมด 78 คน  
 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลทางลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 330 คน โดยสามารถจําแนก
ตามตัวแปรไดดังนี้ 
 ดานเพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 216 คน คิดเปน
รอยละ 65.5 และเพศหญิง จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 34.5 
 ดานอายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 27 – 35 ป จํานวน 115 คน 
คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือชวงอายุ 36 – 44 ป คิดเปนรอยละ 23.3 ชวงอายุ 18 – 26 ป คิด
เปนรอยละ 21.5 ชวงอายุ 45 – 53 ป คิดเปนรอยละ 10.9 และชวงอายุตั้งแต 54 ปขึ้นไป คิดเปน 
รอยละ 9.4 ตามลําดับ 
 ดานสถานภาพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพ โสด หมาย และ
หยาราง จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 155 คน คิดเปน
รอยละ 47.0 
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 ดานระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี    
หรือ ปวส. จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 33 
คน คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ 
 ดานอาชีพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 50.6 รองลงมาไดแกอาชีพนิสิต นักศึกษา และขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 23.6 อาชีพเจาของกิจการ หรือธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 16.4 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแก อาชีพรถจักรยานยนตรับจาง 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 9.4 
 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน สูงกวา 18,000 บาท จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาไดแกชวงรายได 8, 001 – 
13,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 24.2 ชวงรายได 13,001 – 18,000 บาท จํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 18.5 และชวงรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  8,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
13.9 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
   ขอมูลพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

จํานวน (คน) รอยละ 

สาเหตุหลักทีท่ําใหตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 เพ่ือประกอบอาชีพ 86 26.1 
 เพ่ือใชเดินทางในชีวติประจําวัน  35 10.6 
 เพ่ือใหบุคคลในครอบครัวใช 100 30.3 

 
เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ คลองตัวกวา
รถยนต  

61 18.5 

 เพ่ือประหยัดคาใชจาย เชน คานํ้ามัน 48 14.5 
   รวม 330 100 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
   ขอมูลพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

จํานวน (คน) รอยละ 

บุคคลผูมีอิทธพิลตอการซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 ครอบครัว 73 22.1 
 ตัวเอง  188 57.0 
 เพ่ือน หรือเพ่ือนรวมงาน 38 11.5 
 พนักงานขาย 31 9.4 
   รวม 330 100 
ระยะเวลาทีใ่ชในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 ไมเกิน 1 เดือน 169 51.2 
 มากกวา 1 เดือน – 2 เดือน  68 20.6 
 มากกวา 2 เดือน – 3 เดือน 32 9.7 
 มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 61 18.5 
   รวม 330 100 
วิธีในการซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI 
 เงินสด 122 37.0 
 เงินผอน  208 63.0 
   รวม 330 100 
สถานที่ในการซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI 

 
รานตัวแทนจําหนายของฮอนดา 
(Honda Wing Center, Honda CSI 
Shop, Honda CSI Advance Shop) 

126 38.2 

 รานตัวแทนจําหนายรายยอย  204 61.8 
   รวม 330 100 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
   ขอมูลพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

จํานวน (คน) รอยละ 

แหลงขอมูลประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI 
 โทรทัศน 33 10.0 
 หนังสือพิมพ  32 9.7 
 ตัวแทนจําหนายมอเตอรไซค 145 43.9 
 โปสเตอรโฆษณา  70 21.2 
 อินเทอรเน็ต 50 15.2 
   รวม 330 100 

  
 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถามซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาจํานวน 330 คน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 สาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสาเหตุในการตัดสินใจซื้อเพ่ือใหบุคคลในครอบครัวใช  จํานวน 100 คน 
คิดเปนรอยละ 30.3 ซื้อเพื่อประกอบอาชีพ จํานวน 86 คิดเปนรอยละ 26.1 ซื้อเพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว คลองตัวกวารถยนต จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 18.5 ซื้อเพ่ือประหยัดคาใชจาย เชน คา
น้ํามัน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 14.5 และซื้อเพ่ือใชเดินทางในชีวิตประจําวัน จํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 10.6 ตามลําดับ 
 บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI บุคคลผูมีอิทธิพล
ตอการซ้ือรถจักรยานยนตระบบหัวฉีด PGM-FI ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญไดแก 
ตัวเอง จํานวน 188 คิดเปนรอยละ 57.0 ครอบครัว จํานวน 73 คิดเปนรอยละ 22.1 เพ่ือน หรือเพื่อน
รวมงาน จํานวน 38 คิดเปนรอยละ 11.5 และพนักงานขาย จํานวน 31 คิดเปนรอยละ 9.4 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI กลุมตัวอยาง
ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อไมเกิน 1 เดือน จํานวน 169 คน คิดเปน
รอยละ 51.2 มากกวา 1 เดือน – 2 เดือน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 20.6 มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 18.5 และมากกวา 2 เดือน – 3 เดือน จํานวน 32 คิดเปนรอยละ 9.7 
ตามลําดับ 
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 วิธีในการซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ดวยเงินผอน จํานวน 208 คน คิด
เปนรอยละ 63.0 และรองลงมาคือซ้ือดวยเงินสด จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 37.0  
 สถานที่ในการซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ผานทางรานตัวแทน
จําหนายรายยอย จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 61.8 รองลงมาจะซ้ือผานทางรานตัวแทนจําหนาย
ของฮอนดา (Honda Wing Center, Honda CSI Shop, Honda CSI Advance Shop) จํานวน 126 
คน คิดเปนรอยละ 38.2 
 แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI โดยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ผานทางตัวแทนจําหนายมอเตอรไซค 
จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 43.9 โปสเตอรโฆษณา จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 21.2 
อินเทอรเน็ต จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 15.2 โทรทัศน จํานวน 33 คิดเปนรอยละ 10.0 และ
หนังสือพิมพ จํานวน 32 คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยทาการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

ตาราง 4 แสดงปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

 

ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI X S.D. 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ     
การประหยัดนํ้ามันเม่ือเปรียบเทียบกับยีห่ออ่ืน 4.08 0.76  มาก 
รูปลักษณและความสวยงามของรถจักยานยนตฮอนดา 3.68 0.77  มาก 
ความมีชื่อเสียงของตราสินคาฮอนดา เปนที่ยอมรับ 3.93 0.79  มาก 
ความนาเชื่อถอืในนวัตกรรมและสมรรถนะของระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

4.02 0.77  มาก 

การรับประกันประเภทตางๆ จากบริษัทผูผลิต  รถ
จักรยานยนตฮอนดา เชน การรับประกันระบบหัวฉีด 3 ป 

4.25 0.73  มากที่สุด 

ระบบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต 4.11 0.70  มาก 
สตารทเรียบ อัตราเรงดี สามารถบรรทุกไดมากกําลังไมตก 4.05 0.70  มาก 
ความสะดวกของการหาซื้ออุปกรณอะไหลรถจักรยานยนต
ฮอนดา 

3.46 0.85  มาก 

ภาพรวม 3.95 0.46  มาก 
 
 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-F ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา  
 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ที่มีความสําคัญระดับมากที่สุด ในขอการรับประกันประเภทตางๆ จากบริษัทผูผลิต
รถจักรยานยนตฮอนดา เชน การรับประกันระบบหัวฉีด 3 ป โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25  
 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ที่มีความสําคัญระดับมาก ในขอระบบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 การประหยัดนํ้ามันเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 
สตารทเรียบ อัตราเรงดี สามารถบรรทุกไดมากกําลังไมตก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ความ
นาเชื่อถือในนวัตกรรมและสมรรถนะของระบบหัวฉีด PGM-FI โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ความมี
ชื่อเสียงของตราสินคาฮอนดา เปนที่ยอมรับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 รูปลักษณและความสวยงาม
ของรถจักยานยนตฮอนดา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และความสะดวกของการหาซื้ออุปกรณอะไหล
รถจักรยานยนตฮอนดา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46  
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ตาราง 5 แสดงปจจัยทางการตลาดในดานราคาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 

ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI X S.D. 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ดานราคา 
ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพที่ไดรับ 

 
3.76 

 
0.74 

 
มาก 

อัตราคาใชจายในการซอมบํารุง เชน ราคาอะไหล 3.59 0.75 มาก 
ราคารถจักรยานยนตฮอนดาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ 3.97 0.80 มาก 

ภาพรวม 3.77 0.66 มาก 
 
 จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ปจจัยทางดานราคามีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา  
 ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจ จัยในดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี ราคา
รถจักรยานยนตฮอนดาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพที่ไดรับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และอัตราคาใชจายในการซอมบํารุง เชน 
ราคาอะไหล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ตามลําดับ  
 
ตาราง 6 แสดงปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 

ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI X S.D. 

ระดับ 
ความสําคัญ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
จํานวนของตวัแทนจําหนายและศูนยบรกิารมาตรฐานฮอนดา 

3.10 0.86 ปานกลาง 

ทําเลทีต่ั้งบริษัทตัวแทนจําหนายฮอนดา/ศูนยบริการสะดวก
ตอการเดินทาง 

3.08 0.85 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.09 0.83 ปานกลาง 
 
  



 53 

 จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ปจจัยทางในดานชองทางการจัดจําหนายมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.09 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา  
 ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยในดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลําดับ
ไดดังนี้ จํานวนของตัวแทนจําหนายและศูนยบริการมาตรฐานฮอนดา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และ
ทําเลที่ตั้งบริษัทตัวแทนจําหนายฮอนดา/ศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.08 
 
ตาราง 7 แสดงปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI X S.D. 
ระดับ 

ความสําคัญ 
ดานการสงเสริมการตลาด 
การใหสวนลดและของแถมตางๆ 

3.98 0.90 มาก 

การลงโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วทิยุ หนังสือพิมพ 
วารสาร นิตยสาร 

3.25 0.82 ปานกลาง 

มีเว็บไซตใหลกูคาเขาชมและศึกษาขอมูลของรถจักรยานยนต
ฮอนดา 

2.94 1.23 ปานกลาง 

อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ 3.48 1.04 มาก 
ระยะเวลาผอนชําระมีความเหมาะสม 3.48 1.01 มาก 
อัตราชําระเงินดาวน 3.45 1.07 มาก 
เง่ือนไขในการชําระเงินมีหลายรูปแบบ 3.35 1.03 ปานกลาง 
การใชพรีเซ็นเตอรหรือบุคคลมีชื่อเสียงในการนําเสนอ
รถจักรยานยนตฮอนดา 

3.34 1.00 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.41 0.61 มาก 
 
 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ปจจัยทางในดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
 ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มีความสําคัญในระดับมาก ในขอ การใหสวนลดและของแถมตางๆ 
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โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ระยะเวลาผอนชําระมีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 อัตรา
ดอกเบี้ยในการผอนชําระ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และอัตราชําระเงินดาวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.45  
 ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง ในขอ เง่ือนไขในการชําระเงินมีหลาย
รูปแบบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 การใชพรีเซ็นเตอรหรือบุคคลมีชื่อเสียงในการนําเสนอ
รถจักรยานยนตฮอนดา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 การลงโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และมีเว็บไซตใหลูกคาเขาชมและศึกษา
ขอมูลของรถจักรยานยนตฮอนดา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 
    
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดย
กําหนดความเช่ือม่ันที่ 95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

ตาราง 8 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตาม เพศ  

 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI  

 เพศ 

รวม 
2 df Sig. 

 ชาย  หญิง 

สาเหตุหลักทีท่ําใหตัดสินใจซื้อ       13.059* 4 0.011 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
เพ่ือประกอบอาชีพ 68 18 86    
 (31.48%) (15.79%) (26.06%)    
เพ่ือใชเดินทางในชีวติประจาํวัน 19 16 35    
 (8.80%) (14.04%) (10.61%)    
เพ่ือใหบุคคลในครอบครัวใช 66 34 100    
 (30.56%) (29.82%) (30.30%)    
เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ คลองตัวกวา
รถยนต 38 23 61    
  (17.60%) (20.18%) (18.48%)       

เพ่ือประหยัดคาใชจาย เชน คานํ้ามัน 
  

25 
(11.57%) 

23 
(20.18%) 

48 
(14.55%)   

  
  
  

รวม 216 114 330    
 (100%)  (100%) (100%)    
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI  

 เพศ 
รวม 2 df Sig. 

 ชาย  หญิง 

 บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ       14.953* 3 0.002 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   ครอบครัว 36 37 73    
 (16.67%) (32.46%) (22.12%)    
   ตัวเอง 131 57 188    
 (60.65%) (50.00%) (56.97%)    
   เพ่ือน หรือเพ่ือนรวมงาน 23 15 38    
 (10.65%) (13.16%) (11.51%)    
   พนักงานขาย 26 5 31    
  (12.04%) (4.39%) (9.39%)       
   รวม 216 114 330    
 (100%) (100%) (100%)    

 

 เวลาในการตดัสินใจซื้อ       3.066 3 0.382 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-
FI       
   ไมเกิน 1 เดือน 117 52 169    
 (54.16%) (45.61%) (51.21%)    
   มากกวา 1 เดือน – 2 เดือน 41 27 68    
 (18.98%) (23.68%) (20.60%)    
   มากกวา 2 เดือน – 3 เดือน 18 14 32    
   (8.33%) (12.28%) (9.70%)    
   มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 40 21 61    
  (18.52%) (18.42%) (18.48%)       
   รวม 216 114 330    

  (100%) (100%)  (100%)    
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

 เพศ 
รวม 2 df Sig. 

 ชาย  หญิง 

วิธีในการซ้ือ       5.585* 1 0.023 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   เงินสด 70 52 122    
 (32.41%) (45.61%) (36.97%)    
   เงินผอน 146 62 208    
 (67.59%) (54.39%) (63.03%)    
   รวม 216 114 330    
 (100%) (100%) (100%)    

 

สถานที่ในการซื้อ       4.076 1 0.056 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   รานตัวแทนจําหนายของฮอนดา (Honda 
Wing Center, Honda CSI Shop, Honda 
CSI Advance Shop) 74 52 126    
 (34.26%) (45.61%) (38.18%)    
   รานตัวแทนจําหนายรายยอย 142 62 204    
 (65.74%) (54.39%) (61.81%)    
   รวม 216 114 330    
 (100%) (100%) (100%)    
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

 เพศ 
รวม 2 df Sig. 

 ชาย  หญิง 

แหลงขอมูลประกอบท่ีสําคญัท่ีสุด       5.962* 4 0.022 
ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI       
   โทรทัศน 20 13 33    
 (9.25%) (11.40%) (10.00%)    
   หนังสือพิมพ 21 11 32    
 (9.72%) (9.64%) (9.69%)    
   ตัวแทนจําหนายมอเตอรไซค 99 46 145    
 (45.83%) (40.35%) (43.93%)    
   โปสเตอรโฆษณา 50 20 70    
  (23.14%) (17.54%) (21.21%)       
   อินเทอรเน็ต 26 24 50    
  (12.03%) (21.05%) (15.15%)       
   รวม 216 114 330    
 (100%) (100%) (100%)    
      

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 8 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับเพศและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีดังนี้ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม เพศ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซ้ือ บุคคลผูมีอิทธิพล
ตอการซ้ือ วิธีในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. = 0.011 
0.002 0.023 และ 0.022 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมี
อิทธิพลตอการซื้อ วิธีในการซ้ือ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน 
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 สวนการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม เพศ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ และสถานที่ในการซื้อ มี
คา Sig. = 0.382 และ 0.056 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ และสถานที่ในการซ้ือ ไม
แตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดย
กําหนดความเช่ือม่ันที่ 95% 
 
ตาราง 9 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตาม อายุ 
 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 

PGM-FI  

อาย ุ

รวม  χ2 df  Sig. 18 27 36 45 54 

 –26 ป – 35 ป – 44 ป – 53 ป ปข้ึนไป 
 สาเหตุหลักที่ทําให
ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต             41.228* 16 0.001 

ฮอนดาระบบหัวฉีด          

PGM-FI          

เพ่ือประกอบอาชพี 16 27 17 14 12 86    

 (22.53%) (23.47%) (22.07%) (38.88%) (38.7%) (26.06%)    
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 

PGM-FI  

อาย ุ

รวม  χ2 df  Sig. 18 27 36 45 54 

 –26 ป – 35 ป – 44 ป – 53 ป ปข้ึนไป 
 

   เพ่ือใชเดินทางใน
ชีวิตประจําวัน 

8 15 6 3 3 35    

(11.26%) (13.04%) (7.79%) (8.33%) (9.67%) (10.60%)    
เพ่ือใหบุคคลในครอบครัว 

 
8 37 34 10 11 100    

(11.26%) (32.17%) (44.15%) (27.77%) (35.48%) (30.30%)    
   เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว คลองตัวกวา
รถยนต 

23 24 9 5 0 61    
(32.39%) (20.86%) (11.68%) (13.88%) (0.00%) (18.48%) 

   

   เพ่ือประหยัดคาใชจาย 
เชน คาน้ํามัน 

16 12 11 4 5 48    
(22.53%) (10.43%) (14.28%) (11.11%) (16.12%) (14.54%)    

   รวม 71 115 77 36 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
 

 บุคคลผูมีอทิธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดา 

      30.759* 12 0.002 

ระบบหัวฉีด PGM-FI          

ครอบครัว 23 18 21 4 7 73    

 (32.39%) (15.65%) (27.27%) (11.11%) (22.58%) (22.12%)    

ตัวทานเอง 28 72 40 24 24 188    

 (39.43%) (62.60%) (51.94%) (66.66%) (77.41%) (56.96%)    

เพ่ือน หรือเพ่ือน
รวมงาน 

12 10 9 7 0 38    
(16.90%) (8.69%) (11.68%) (19.44%) (0.00%) (11.51%)    

พนักงานขาย 8 15 7 1 0 31    

 (11.26%) (13.04%) (9.09%) (2.77%) (0.00%) (9.39%)    

   รวม 71 115 77 36 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต อาย ุ

รวม χ2  df  Sig. 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 18 27 36 45 54 

PGM-FI   –26 ป – 35 ป – 44 ป – 53 ป ปข้ึนไป 
 

เวลาในการตัดสินใจ
ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต             26.107* 12 0.010 

ฮอนดาระบบหัวฉีด          

PGM-FI          

ไมเกิน 1 เดือน 25 57 44 24 19 169    

 (35.21%) (49.56%) (57.14%) (66.66%) (61.29%) (51.21%)    
มากกวา 1 เดือน – 2 
เดือน 25 20 13 6 4 68    

 (35.21%) (17.39%) (16.88%) (16.66%) (12.90%) (20.60%)    
มากกวา 2 เดือน – 3 
เดือน 9 15 8 0 0 32    

 (12.67%) (13.04%) (10.38%) (0.00%) (0.00%) (9.69%)    

มากกวา 3 เดือนข้ึนไป 12 23 12 6 8 61    

 (16.90%) (20.00%) (15.58%) (16.66%) (25.80%) (18.48%)    

   รวม 71 115 77 36 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
 

วิธีในการซื้อตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

            9.459 4 0.051 

         

         

เงินสด 30 30 35 14 13 122    

 (42.25%) (26.08%) (45.45%) (38.88%) (41.93%) (36.96%)    

เงินผอน 41 85 42 22 18 208    

 (57.74%) (73.91%) (54.54%) (61.11%) (58.06%) (63.03%)    

   รวม 71 115 77 36 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต อาย ุ

รวม  χ2  df  Sig. 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 18 27 36 45 54 

PGM-FI   –26 ป – 35 ป – 44 ป – 53 ป ปข้ึนไป 
 

สถานที่ในการซื้อ
รถจักรยานยนต             5.023* 4 0.005 

ฮอนดาระบบหัวฉีด          

PGM-FI          
รานตัวแทนจําหนายของ
ฮอนดา  23 46 36 12 9 126    

 (32.39%) (40.00%) (46.75%) (33.33%) (29.03%) (38.18%)    
รานตัวแทนจําหนายราย
ยอย 48 69 41 24 22 204    

 (67.60%) (60.00%) (53.24%) (66.66%) (70.96%) (61.81%)    

   รวม 71 115 77 36 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       

แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุด       40.105* 16 0.001 

ในการตัดสินใจซือ้รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI      

โทรทัศน 7 15 5 4 2 33    

 (9.85%) (13.04%) (6.49%) (11.11%) (6.45%) (10.00%)    

หนังสือพิมพ 9 13 4 3 3 32    

 (12.67%) (11.30%) (5.19%) (8.33%) (9.67%) (9.6%)    
ตัวแทนจําหนาย
มอเตอรไซค 26 59 29 19 12 145    

 (36.61%) (51.30%) (37.66%) (52.77%) (38.70%) (43.93%)    

โปสเตอรโฆษณา 10 18 23 5 14 70    

 (14.08%) (15.65%) (29.87%) (13.88%) (45.16%) (21.21%)    

อินเทอรเน็ต 19 10 16 5 0 50    

 (26.76%) (8.69%) (20.77%) (13.88%) (0.00%) (15.15%)    

   รวม 71 115 77 36 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 9 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอายุและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีดังนี้ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม อายุ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อ เวลาในการตัดสินใจตัดสินใจซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่
สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. = 0.001 0.002 0.010 0.005 และ 0.001 ตามลําดับ ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภค
ที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ใน
ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เวลาในการตัดสินใจตัดสินใจ
ซื้อ สถานที่ในการซ้ือ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน 
 สวนการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม อายุ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานวิธีในการซื้อตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. = 0.051 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ในดานวิธีในการซ้ือตัดสินใจซื้อไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 : ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดย
กําหนดความเช่ือม่ันที่ 95% 
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ตาราง 10 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตาม สถานภาพ 

 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด   PGM-

FI  
  

สถานภาพ 

รวม  χ2 
 

df  Sig. 
โสด/
หมาย สมรส 

/หยาราง           
 

สาเหตุหลักทีท่ําใหตัดสินใจซื้อ       7.378* 4 0.117 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   เพ่ือประกอบอาชีพ 48 38 86    
 (27.42%) (24.51%) (26.06%)    
   เพ่ือใชเดินทางในชีวติประจําวัน 18 17 35    
 (10.28%) (10.96%) (10.60%)    
   เพ่ือใหบุคคลในครอบครัวใช 43 57 100    
 (24.57%) (36.77%) (30.30%)    
   เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ คลองตัวกวา
รถยนต 35 26 61    
  (20.00%) (16.77%) (18.48%)       

   เพ่ือประหยดัคาใชจาย เชน คานํ้ามัน 
  

31 
(17.71%) 

17 
(10.96%) 

48 
(14.54%)   

  
  
  

   รวม 175 155 330    
 (100%) (100%) (100%)    
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ            สถานภาพ  

 χ2 
 

df  Sig. 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  
โสด/
หมาย สมรส 

รวม 

  /หยาราง           

 บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ       1.148 3 0.765 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   ครอบครัว 39 34 73    
 (22.28%) (21.93%) (22.12%)    
   ตัวเอง 103 85 188    
 (58.85%) (54.83%) (56.96%)    
   เพ่ือน หรือเพ่ือนรวมงาน 19 19 38    
 (10.85%) (12.25%) (11.51%)    
   พนักงานขาย 14 17 31    
  (8.00%) (10.96%) (9.39%)       
   รวม 175 155 330    
 (100%) (100%) (100%)    
      

เวลาในการตดัสินใจซื้อ       7.597 3 0.055 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   ไมเกิน 1 เดือน 93 76 169    
 (53.14%) (49.03%) (51.21%)    
   มากกวา 1 เดือน – 2 เดือน 41 27 68    
 (23.42%) (17.41%) (20.60%)    
   มากกวา 2 เดือน – 3 เดือน 18 14 32    
 (10.28%) (9.03%) (9.69%)    
   มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 23 38 61    
  (13.14%) (24.51%) (18.48%)       
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  
  

           สถานภาพ  

χ2 
 

df  Sig. 
โสด/
หมาย สมรส 

รวม 

/หยาราง           

       
   รวม 175 155 330    
 (100%) (100%) (100%)    
 
วิธีในการซ้ือ       0.089 1 0.820 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   เงินสด 66 56 122    
 (37.71%) (36.12%) (36.96%)    
   เงินผอน 109 99 208    
 (62.28%) (63.87%) (63.03%)    
   รวม 175 155 330    
 (100%) (100%) (100%)    

 

สถานที่ในการซื้อ       1.970* 1 0.174 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI       
   รานตัวแทนจําหนายของฮอนดา (Honda 
Wing Center, Honda CSI Shop, Honda 
CSI Advance Shop) 73 53 126    
 (41.71%) (34.19%) (38.18%)    
   รานตัวแทนจําหนายรายยอย 102 102 204    
 (58.28%) (65.80%) (61.81%)    
   รวม 175 155 330    
 (100%) (100%) (100%)    
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  
  

           สถานภาพ  

χ2 
 

df  Sig. 
โสด/
หมาย สมรส 

รวม 

/หยาราง           

 แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุด       3.140 4 0.535 
ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI       
   โทรทัศน 18 15 33    
 (10.28%) (9.67%) (10.00%)    
   หนังสือพิมพ 15 17 32    
 (8.57%) (10.96%) (9.69%)    
   ตัวแทนจําหนายมอเตอรไซค 78 67 145    
 (44.57%) (43.22%) (43.93%)    
   โปสเตอรโฆษณา 33 37 70    
  (18.85%) (23.87%) (21.21%)       
   อินเทอรเน็ต 31 19 50    
  (17.71%) (12.25%) (15.15%)       
   รวม 175 155 330    
 (100%) (100%) (100%)    
      

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 10 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสถานภาพและพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีดังนี้ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม สถานภาพ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซ้ือ และสถานที่
ในการซื้อ มีคา Sig. = 0.117 และ 0.174 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ และ
สถานที่ในการซ้ือแตกตางกัน 
 สวนการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม สถานภาพ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ เวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ แหลงขอมูลประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. = 0.765 
0.055 0.820 0.535 ตามลําดับ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ เวลาในการตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ 
แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 4 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 
 H0:  ผูบ ริโภคที่ มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบ ริโภคที่ มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดย
กําหนดความเช่ือม่ันที่ 95% 
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ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตาม ระดับการศึกษา 

 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบ

หัวฉีด PGM-FI  
  

ระดับการศึกษา 

รวม  2  df  Sig. ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

/ปวส. 

ปริญญาตรี 
 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

 สาเหตุหลักท่ีทําใหตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา     144.190* 8 0.000 

ระบบหัวฉีด PGM-FI        

   เพ่ือประกอบอาชีพ 67 9 10 86    

 (58.26%) (4.94%) (30.30%) (26.06%)    
   เพ่ือใชเดินทางใน 
ชีวิตประจําวัน 12 23 0 35    

 (10.43%) (12.63%) (0.00%) (10.60%)      
   เพ่ือใหบุคคลในครอบครัว
ใช 7 70 23 100    

  (6.08%) (38.46%) (69.69%) (30.30%)      
   เพ่ือใชเดินทางใน
ชีวิตประจําวัน 17 44 0 61    

  (14.78%) (24.17%) (0.00%) (18.48%)      
   เพ่ือความสะดวก คลองตัว
กวารถยนต 12 36 0 48    

  (10.43%) (19.78%) (0.00%) (14.54%)      

   รวม 115 182 33 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%)       
 

บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดา     24.519* 6 0.000 

ระบบหัวฉีด PGM-FI        

   ครอบครัว 24 42 7 73    

 (20.86%) (23.07%) (21.21%) (22.12%)    

   ตัวเอง 72 101 15 188    

  (62.60%) (55.49%) (45.45%) (56.96%)       
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบ

หัวฉีด PGM-FI  
  

ระดับการศึกษา 

รวม  2  df  Sig. ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

/ปวส. 

ปริญญาตรี 
 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

   เพ่ือน หรือ เพ่ือนรวมงาน 5 22 11 38    

  (4.34%) (12.08%) (33.33%) (11.51%)       

   พนักงานขาย 14 17 0 31    

  (12.17%) (9.34%) (0.00%) (9.39%)       

   รวม 115 182 33 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%)       
 

 

เวลาในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดา     13.677* 6 0.033 

ระบบหัวฉีด PGM-FI        

   ไมเกิน 1 เดือน 55 96 18 169    

 (47.82%) (52.74%) (54.54%) (51.21%)    
   มากกวา 1 เดือน – 2 
เดือน 22 38 8 68    

  (19.13%) (20.87%) (24.24%) (20.60%)       
   มากกวา 2 เดือน – 3 
เดือน 11 14 7 32    

  (9.56%) (7.69%) (21.21%) (9.69%)       

   มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 27 34 0 61    

  (23.47%) (18.68%) (0.00%) (18.48%)       

   รวม 115 182 33 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบ

หัวฉีด PGM-FI  
  

ระดับการศึกษา 

รวม  2  df  Sig. ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

/ปวส. 

ปริญญาตรี 
 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

 

 
วิธีในการซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดา     18.586* 2 0.000 

ระบบหัวฉีด PGM-FI        

   เงินสด 33 66 23 122    

 (28.69%) (36.26%) (69.69%) (36.96%)    

   เงินผอน 82 116 10 208    

  (71.30%) (63.73%) (30.30%) (63.03%)       

   รวม 115 182 33 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%)       
 
 

 
สถานท่ีในการซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดา     24.177* 2 0.000 

ระบบหัวฉีด PGM-FI        
   รานตัวแทนจําหนายของ
ฮอนดา  33 66 25 126    

 (28.69%) (36.26%) (75.75%) (38.18%)    
   รานตัวแทนจําหนายราย
ยอย 68 114 8 204    

  (59.13%) (62.63%) (24.24%) (61.81%)       

   รวม 115 182 33 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ 
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบ

หัวฉีด PGM-FI  
  

ระดับการศึกษา 

รวม  2  df  Sig. ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

/ปวส. 

ปริญญาตรี 
 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

 

แหลงขอมูลประกอบท่ี
สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดา     52.548* 8 0.000 

ระบบหัวฉีด PGM-FI        

   โทรทัศน 11 22 0 33    

 (9.56%) (12.08%) (0.00%) (10.00%)    

   หนังสือพิมพ 21 11 0 32    

  (18.26%) (6.04%) (0.00%) (9.69%)       
   ตัวแทนจําหนาย
มอเตอรไซค 59 74 12 145    

  (51.30%) (40.65%) (36.36%) (43.93%)       

   โปสเตอรโฆษณา 22 41 7 70    

  (19.13%) (22.52%) (21.21%) (21.21%)       

   อินเทอรเน็ต 2 34 14 50    

  (1.73%) (18.68%) (42.42%) (15.15%)      

   รวม 115 182 33 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%)      
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 11 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาและพฤติกรรมใน
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีดังนี้ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม ระดับการศึกษา ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคล
ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ เวลาในการตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูล
ประกอบที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. = 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 และ 0.000 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความวา  ผูบ ริโภคที่ มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพล
ตอการซ้ือ เวลาในการตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 5 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดย
กําหนดความเช่ือม่ันที่ 95% 
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ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตาม อาชีพ 

 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ 

อาชีพ 

รวม 2 df  Sig. 
นิสิ

ต 
/ น

ักศ
ึกษ

า 
ขา
รา
ชก

าร
หร

ือ 
หร

ือพ
นัก

งา
นร

ัฐวิ
สา
หก

ิจ 

พน
ักง
าน

บร
ิษัท

เอ
กช

น 

เจ
าข
อง
กิจ

กา
ร /

  
ธุร
กิจ

สว
นตั

ว 

อื่น
 ๆ

 (โ
ปร

ดร
ะบุ

)..
 

 สาเหตุหลักที่ทําให
ตัดสินใจซื้อ 

                198.863* 12 0.000 

   เพ่ือประกอบอาชีพ 1 21 36 28 86    

 (1.28%) (12.57%) (66.66%) (90.32%) (26.06%)    
   เพ่ือใชเดินทางใน
ชีวิตประจําวัน 

12 23 0 0 35    

  (15.38%) (13.77%) (0.00%) (0.00%) (10.60%)       
เพ่ือใหบุคคลใน
ครอบครัวใช 

19 80 1 0 100    

  (24.35%) (47.90%) (1.85%) (0.00%) (30.30%)       
   เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว  

30 25 5 1 61    

  (38.46%) (14.97%) (9.25%) (3.22%) (18.48%)       
   เพ่ือประหยัด
คาใชจาย 

16 18 12 2 48    

  (20.51%) (10.77%) (22.22%) (6.45%) (14.54%)       

   รวม 78 167 54 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ 

อาชีพ 

รวม 2 df  Sig. 
นิสิ

ต 
/ น

ักศ
ึกษ

า 
ขา
รา
ชก

าร
หร

ือ 
หร

ือพ
นัก

งา
นร

ัฐวิ
สา
หก

ิจ 

พน
ักง
าน

บร
ิษัท

เอ
กช

น 

เจ
าข
อง
กิจ

กา
ร /

  
ธุร
กิจ

สว
นตั

ว 

อื่น
 ๆ

 (โ
ปร

ดร
ะบุ

)..
 

 

บุคคลผูมีอิทธิพลตอ
การซื้อ 

     19.700* 9 0.020 

   ครอบครัว 26 34 7 6 73    

 (33.33%) (20.35%) (12.96%) (19.35%) (22.12%)    

ตัวเอง 37 97 39 15 188    

 (47.43%) (58.08%) (72.22%) (48.38%) (56.96%)    

เพ่ือน หรือเพ่ือน
รวมงาน 

11 19 5 3 38    

(14.10%) (11.37%) (9.25%) (9.67%) (11.51%)    

พนักงานขาย 4 17 3 7 31    

 (5.12%) (10.17%) (5.55%) (22.58%) (9.39%)    

   รวม 78 167 54 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
 

เวลาในการตัดสินใจ
ซื้อ 

     16.335 9 0.060 

ไมเกิน 1 เดือน 38 85 36 10 169    

 (48.71%) (50.89%) (66.66%) (32.25%) (51.21%)    

มากกวา 1 เดือน – 2 
เดือน 

17 38 5 8 68    

(21.79%) (22.75%) (9.25%) (25.80%) (20.60%)    

มากกวา 2 เดือน – 3 
เดือน 

4 19 5 4 32    

(5.12%) (11.37%) (9.25%) (12.90%) (9.69%)    

มากกวา 3 เดือนข้ึนไป 19 25 8 9 61    

 (24.35%) (14.97%) (14.81%) (29.03%) (18.48%)    

   รวม 78 167 54 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ 

อาชีพ 

รวม 2 df  Sig. 
นิสิ

ต 
/ น

ักศ
ึกษ

า 
ขา
รา
ชก

าร
หร

ือ 
หร

ือพ
นัก

งา
นร

ัฐวิ
สา
หก

ิจ 

พน
ักง
าน

บร
ิษัท

เอ
กช

น 

เจ
าข
อง
กิจ

กา
ร /

  
ธุร
กิจ

สว
นตั

ว 

อื่น
 ๆ

 (โ
ปร

ดร
ะบุ

)..
 

 

วิธีในการซื้อ      16.037* 3 0.001 

เงินสด 34 52 30 6 122    

 (43.58%) (31.13%) (55.55%) (19.35%) (36.96%)    

เงินผอน 44 115 24 25 208    

 (56.41%) (68.86%) (44.44%) (80.64%) (63.03%)    

   รวม 78 167 54 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       

สถานท่ีในการซื้อ      17.643* 3 0.001 

รานตัวแทนจําหนาย
ของฮอนดา 

25 81 15 5 126    

(32.05%) (48.50%) (27.77%) (16.12%) (38.18%)    

รานตัวแทนจําหนาย
รายยอย 

53 86 39 26 204    

(67.94%) (51.49%) (72.22%) (83.87%) (61.81%)    

   รวม 78 167 54 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ 

อาชีพ 

รวม 2 df  Sig. 
นิสิ

ต 
/ น

ักศ
ึกษ

า 
ขา
รา
ชก

าร
หร

ือ 
หร

ือพ
นัก

งา
นร

ัฐวิ
สา
หก

ิจ 

พน
ักง
าน

บร
ิษัท

เอ
กช

น 

เจ
าข
อง
กิจ

กา
ร /

  
ธุร
กิจ

สว
นตั

ว 

อื่น
 ๆ

 (โ
ปร

ดร
ะบุ

)..
 

 

แหลงขอมูลประกอบ
ท่ีสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อ 

     22.758* 12 0.030 

โทรทัศน 10 15 4 4 33    

  (12.82%) (8.98%) (7.40%) (12.90%) (10.00%)    

หนังสือพิมพ 10 13 5 4 32    

 (12.82%) (7.78%) (9.25%) (12.90%) (9.69%)    

ตัวแทนจําหนาย 26 79 25 15 145    

 (33.33%) (47.30%) (46.29%) (48.38%) (43.93%)    

โปสเตอรโฆษณา 19 26 17 8 70    

 (24.35%) (15.56%) (31.48%) (25.80%) (21.21%)    

อินเทอรเน็ต 13 34 3 0 50    

 (16.66%) (20.35%) (5.55%) (0.00%) (15.15%)    

   รวม 78 167 54 31 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 12 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอาชีพและพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีดังนี้ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม อาชีพ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมี
อิทธิพลตอการซื้อ วิธีในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. = 0.000 0.020 0.001 0.001 และ 0.030 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดาน



 78 

สาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซ้ือ บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ วิธีในการซ้ือ สถานที่ในการซ้ือ และ
แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน 
 สวนการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
จําแนกตาม อาชีพ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. = 0.060 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานเวลา
ในการตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 6 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
   สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square 
โดยกําหนดความเช่ือม่ันที่ 95% 
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 สาเหตุหลักท่ีทําให
ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          71.696* 12 0.000 

   เพ่ือประกอบอาชีพ 12 25 11 38 86    

 (26.08%) (31.25%) (18.03%) (26.57%) (26.06%)    

   เพ่ือใชเดินทางใน
ชีวิตประจําวัน 

  

7 14 9 5 35    

(15.21%) (17.50%) (14.75%) (3.49%) (10.60%)      

   เพ่ือใหบุคคลใน
ครอบครัวใช 

0 10 22 68 100    

  (0.00%) (12.50%) (36.06%) (47.55%) (30.30%)      

   เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว คลองตัวกวา
รถยนต 

  

19 16 11 15 61    

(41.30%) (20.00%) (18.03%) (10.48%) (18.48%) 
     

   เพ่ือประหยัด
คาใชจาย 

8 15 8 17 48    

  (17.39%) (18.75%) (13.11%) (11.88%) (14.54%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 

สาเหตุหลักท่ีทําให
ตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          71.696* 12 0.000 

   เพ่ือประกอบอาชีพ 12 25 11 38 86    

 
 

 
(26.08%) (31.25%) (18.03%) (26.57%) (26.06%)   

 
 

   เพ่ือใชเดินทางใน
ชีวิตประจําวัน 

  

7 14 9 5 35    

(15.21%) (17.50%) (14.75%) (3.49%) (10.60%)      

   เพ่ือใหบุคคลใน
ครอบครัวใช 

  

0 10 22 68 100    

(0.00%) (12.50%) (36.06%) (47.55%) (30.30%)      

   เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว คลองตัวกวา
รถยนต 

  

19 16 11 15 61    

(41.30%) (20.00%) (18.03%) (10.48%) (18.48%)      

   เพ่ือประหยัด
คาใชจาย 

8 15 8 17 48    

  (17.39%) (18.75%) (13.11%) (11.88%) (14.54%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)       
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 

เวลาในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          33.565* 9 0.000 

   ไมเกิน 1 เดือน 11 40 28 90 169    

 (22.22%) (22.22%) (22.22%) (22.22%) (22.22%)    
   มากกวา 1 เดือน – 2 
เดือน 
 

14 24 12 18 68    

(23.91%) (50.00%) (45.90%) (62.93%) (51.21%)      

   มากกวา 2 เดือน – 3 
เดือน 

  

4 6 8 14 32    

(30.43%) (30.00%) (19.67%) (12.58%) (20.60%)      

   มากกวา 3 เดือนข้ึน
ไป 

  

17 10 13 21 61    

(8.69%) (7.50%) (13.11%) (9.79%) (9.69%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)      
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 

วิธีในการซื้อ
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          16.141* 3 0.001 

   เงินสด 11 22 19 70 122    

 (23.91%) (27.50%) (31.14%) (48.95%) (36.96%)    

   เงินผอน 35 58 42 73 208    

  (76.08%) (72.50%) (68.85%) (51.04%) (63.03%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)      
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 

บุคคลผูมีอิทธิพลตอ
การซื้อรถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          8.736 9 0.462 

   ครอบครัว 13 21 12 27 73    

 (28.26%) (26.2%) (19.67%) (18.88%) (22.12%)    

   ตัวเอง 24 43 35 86 188    

  (52.17%) (53.75%) (57.37%) (60.13%) (56.96%)      
   เพ่ือน หรอืเพ่ือน
รวมงาน 2 10 10 16 38    

  (4.34%) (12.50%) (16.39%) (11.18%) (11.51%)      

   พนักงานขาย 7 6 4 14 31    

  (15.21%) (7.50%) (6.55%) (9.79%) (9.39%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)      
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 

เวลาในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          33.565* 9 0.000 

   ไมเกิน 1 เดือน 11 40 28 90 169    

 (22.22%) (22.22%) (22.22%) (22.22%) (22.22%)    
   มากกวา 1 เดือน – 2 
เดือน 
  

14 24 12 18 68    

(23.91%) (50.00%) (45.90%) (62.93%) (51.21%)      

   มากกวา 2 เดือน – 3 
เดือน 

  

4 6 8 14 32    

(30.43%) (30.00%) (19.67%) (12.58%) (20.60%)      

   มากกวา 3 เดือนข้ึน
ไป 

  

17 10 13 21 61    

(8.69%) (7.50%) (13.11%) (9.79%) (9.69%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)      
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 

วิธีในการซื้อ
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          16.141* 3 0.001 

   เงินสด 11 22 19 70 122    

 (23.91%) (27.50%) (31.14%) (48.95%) (36.96%)    

   เงินผอน 35 58 42 73 208    

  (76.08%) (72.50%) (68.85%) (51.04%) (63.03%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)      
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

 

สถานท่ีในการซื้อ
รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

          9.966* 3 0.019 

   รานตัวแทนจําหนาย
ของฮอนดา 

11 34 17 64 126    

 (23.91%) (42.50%) (27.86%) (44.75%) (38.18%)    

   รานตัวแทนจําหนาย
รายยอย 

35 46 44 79 204    

  (76.08%) (57.50%) (72.13%) (55.24%) (61.82%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)      
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

  
พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต 
ฮอนดาระบบหัวฉีด   

PGM-FI  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม  2  df  Sig. 
ต่ํา
กว

าห
รือ
เท
าก
ับ 

 8
,00

0 
บา

ท 

8, 
00

1 
– 

13
,00

0 
บา

ท 

13
,00

1 
– 

18
,00

0 
บา

ท 

สูง
กว

า 1
8,0

00
 บ
าท

 

   โทรทัศน 3 11 4 15 33    

 (6.52%) (13.75%) (6.55%) (10.48%) (10.00%)    

   หนังสือพิมพ 12 7 6 7 32    

  (26.08%) (8.75%) (9.83%) (4.89%) (9.69%)      

   ตัวแทนจําหนาย
มอเตอรไซค 

17 42 26 60 145    

 

 
  

(36.95%) (52.5%) (42.62%) (41.95%) (43.93%)      

   โปสเตอรโฆษณา 4 12 18 36 70    

  (8.69%) (15.00%) (29.50%) (25.17%) (21.21%)      

   อินเทอรเน็ต 10 8 7 25 50    

  (21.73%) (10.00%) (11.47%) (17.48%) (15.15%)      

   รวม 46 80 61 143 330    

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)      

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 13 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรม
ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีดังนี้ 
  จากการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI
จําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือนดวยสถิติ Chi-Square พบวา ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
เวลาในการตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจ มีคา Sig. = 0.000 0.000 0.001 0.019 และ 0.001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ใน
ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ เวลาในการตัดสินใจซ้ือ วิธีในการซ้ือ   สถานที่ในการซ้ือ และ
แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจแตกตางกัน 
 สวนการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI
จําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือนดวยสถิติ Chi-Square พบวาดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ ดวย
สถิติ มีคา Sig. = 0.462 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 7 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบคา t (Independent Sample t-
test) เพื่อใชทดสอบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระกันในระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามเพศ 

 

ปจจัยทางดานการตลาด   เพศ n 
t-test for Equal variances assumed 

x   S.D.  t  df  Sig. 

ดานผลิตภัณฑ 
 ชาย 216 3.92 0.46 

-1.331 328 0.184 
หญิง 114 3.40 0.45 

ดานราคา 
 ชาย 216 3.73 0.68 

-1.521 246.33 0.130 
หญิง 114 3.85 0.63 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ชาย 216 3.02 0.80 

-2.00* 328 0.046 
หญิง 114 3.21 0.87 

ดานการสงเสริมการตลาด 
 ชาย 216 3.33 0.56 

3.287* 328 0.001 
หญิง 114 3.56 0.66 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 
 จากตาราง 14 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent Sample t-
test ในการทดสอบ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยในดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. 
เทากับ 0.046 และ 0.001 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวาผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
 สวนระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ 
พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยในดานผลิตภัณฑ และดานราคา ที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.184 และ 0.130 ซึ่งมากกวา .05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศ
แตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ และดานราคาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
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 สมมติฐานขอที่ 8 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกันในระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอายุ 
 

ปจจัยทางดาน
การตลาด 

แหลงความ 
df SS MS F Sig. 

แปรปรวน 
ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 4 1.801 0.450 2.154 0.074 
 ภายในกลุม 325 67.942 0.209   
  รวม 329 69.744       
ดานราคา ระหวางกลุม 4 13.862 3.465 8.670* 0.000 
 ภายในกลุม 325 129.910 0.400   
  รวม 329 143.772       
ดานชองทางการ ระหวางกลุม 4 2.484 0.621 0.897 0.439 
จัดจําหนาย ภายในกลุม 325 225.129 0.693   
  รวม 329 227.613       
ดานการสงเสริม ระหวางกลุม 4 3.343 0.836 2.313 0.057 
การตลาด ภายในกลุม 325 117.415 0.361   
  รวม 329 120.758       

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 

 

 จากตาราง 15 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 
(Analysis of Valiance) ในการทดสอบพบวา 
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 ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดาน
ราคาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.074 
0.439 และ 0.057 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ 
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง

การตลาดในดานราคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 

อายุ X  
18-26 ป 27-35 ป 36-44 ป 45-53 ป ตั้งแต 54 ปขึ้นไป 

3.71 3.67 3.77 3.69 4.40 

18 - 26 ป 3.71 - 0.44 -0.36 0.03 -6.8* 
   (0.66) (0.56) (0.83) (0.00) 
27 - 35 ป 3.67  - -0.11 -0.12 -7.3* 
    (0.26) (0.90) (0.00) 
36 - 44 ป 3.77   - 0.09 -0.62* 
     (0.48) (0.00) 
45 - 53 ป 3.69    - -0.71* 
      (0.00) 

ตั้งแต 54 ป ขึน้ไป 4.40     - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 
 

 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานราคา ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI กับ อายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 - 26 ป 27 - 35 ป 36 - 44 ป และ 45 - 53 
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ป เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 54 ปขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 - 26 ป 27 - 35 ป 36 - 44 ป และ 45 - 53 ป เห็นวา
ปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 54 ป ขึ้นไป 6.8 7.3 0.62 และ 0.71 คะแนน ตามลําดับ 
 
 สมมติฐานขอที่ 9 : ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางบการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางบการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางบการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบคา t (Independent Sample t-
test) เพื่อใชทดสอบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระกันในระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามสถานภาพ 

 

ปจจัยทางดาน
การตลาด   

สถานภาพ n 
t-test for Equal variances assumed 

X   S.D.  t  df  Sig. 

ดานผลิตภัณฑ 
 โสด/หมาย/
หยาราง 175 3.98 0.44 1.261 328 0.208 
สมรส 155 3.92 0.48 

ดานราคา 
 โสด/หมาย/
หยาราง 175 3.74 0.66 -0.949 306.849 0.343 
สมรส 155 3.81 0.71 

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

 โสด/หมาย/
หยาราง 175 3.04 0.79 -1.140 313.083 0.255 
สมรส 155 3.15 0.87 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

 โสด/หมาย/
หยาราง 175 3.49 0.58 2.508* 328 0.013 

สมรส 155 3.32 0.62 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 
 
 จากตาราง 17 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามสถานภาพ โดยใชสถิติ Independent 
Sample t-test ในการทดสอบ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยในดานการสงเสริมการตลาดที่มีตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวา 
.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาผูบริโภคที่มี
สถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
 สวนระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามสถานภาพ โดยใชสถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ 
พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยในดานผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย ที่มีตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.208 0.343 และ 0.255 
ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
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ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานดานผลิตภัณฑ ราคา และชองทาง
การจัดจําหนาย ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
 สมมติฐานขอที่ 10 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกันในระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ปจจัยทางดาน
การตลาด 

แหลงความ 
df SS MS F Sig. 

แปรปรวน 
ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 2 0.034 0.017 0.080 0.923 
 ภายในกลุม 327 69.709 0.213   
  รวม 329 69.744       
ดานราคา ระหวางกลุม 2 0.281 0.141 0.321 0.726 
 ภายในกลุม 327 143.491 0.439   
  รวม 329 143.772       
ดานชองทางการ ระหวางกลุม 2 1.119 0.560 0.808 0.394 
จัดจําหนาย ภายในกลุม 327 226.494 0.693   
  รวม 329 227.613       
ดานการสงเสริม ระหวางกลุม 2 2.966 1.483 4.117* 0.004 
การตลาด ภายในกลุม 327 117.792 0.360   
  รวม 329 120.758       

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 
 จากตาราง 18 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ One-Way 
ANOVA (Analysis of Valiance) ในการทดสอบพบวา 
 ระดับความสําคัญของปจจัยดานระดับการศึกษาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัย
ทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สวนระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มี
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.923 0.726 และ 
0.394ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานปจจัยดาน
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ผลิตภัณฑ ราคา และดานชองทางการจัดจําหนายที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง

การตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

 

ระดับการศึกษา X  
ต่ํากวาปริญญาตรี/ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ี

3.30 3.50 3.30 

ต่ํากวาปริญญาตรี/ปวส. 3.30 - -1.19* 0.01 

   (0.008) (0.996) 
ปริญญาตรี 3.50  - 0.19 
    (0.088) 
สูงกวาปริญญาตร ี 3.30   - 

          

    
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 

 
 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด ที่ มีตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI กับระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี / ปวส. เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับ
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี / ปวส. เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 1.19 คะแนน 
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 สมมติฐานขอที่ 11: ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
   H0:  ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
   H1:  ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
   สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคา
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบ
กลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกันในระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอาชีพ 
 

ปจจัยทางดาน
การตลาด 

แหลงความ 
df SS MS F Sig. 

แปรปรวน 
ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 3 2.022 0.674 3.245* 0.022 
 ภายในกลุม 326 67.721 0.208   
  รวม 329 69.744       
ดานราคา ระหวางกลุม 3 12.346 4.115 10.208* 0.000 
 ภายในกลุม 326 131.426 0.403   
  รวม 329 143.772       
ดานชองทางการ ระหวางกลุม 3 5.575 1.858 2.728* 0.024 
จัดจําหนาย ภายในกลุม 326 222.038 0.681   
  รวม 329 227.613       
ดานการสงเสริม ระหวางกลุม 3 2.575 0.858 2.368 0.071 
การตลาด ภายในกลุม 326 118.183 0.363   
  รวม 329 120.758       

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 
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 จากตาราง 20 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ One-Way ANOVA 
(Analysis of Valiance) ในการทดสอบพบวา 
 ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย ที่มีตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.022 0.000 และ0.024 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา และ
ชองทางการจัดจําหนาย ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-
FI ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 สวนระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่ มีตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.071 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มี
ปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง
การตลาดในดานผลิตภัณฑที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

 

อาชีพ X  

นิสิต / นักศึกษา 
หรือขาราชการ
หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

เจาของ
กิจการ/ธุรกิจ

สวนตวั 

อ่ืน ๆ 
(รถจักรยาน- 
ยนตรับจาง) 

3.91 3.93 4.12 3.86 
นิสิต / นักศึกษา 
หรือขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

3.91 - -0.02 -0.21* 0.51 

   (0.766) (0.010) (0.596) 
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.93  - -0.19* 0.07 

    (0.008) (0.433) 
เจาของกิจการ / 
ธุรกิจสวนตัว 

4.12   - 0.26* 

          (0.011) 
อ่ืน ๆ 
(รถจักรยานยนต
รับจาง) 

3.86    - 

            

     
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 

 
 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ที่มีตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI กับอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา หรือขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของ
กิจการ/ธุรกิจสวนตัว กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดาน
ผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปน
รายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ 
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/ ธุรกิจสวนตัวเห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพอ่ืน ๆ 
(รถจักรยานยนตรับจาง) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา 
หรือขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเห็นวาปจจัยทางการตลาด
ทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของ
กิจการ / ธุรกิจสวนตัวเห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพอ่ืน ๆ (รถจักรยานยนต
รับจาง) 0.21 0.19 และ 0.26 คะแนน ตามลําดับ 
 
ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง
การตลาดในดานราคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 

อาชีพ X  

นิสิต / นักศึกษา 
หรือขาราชการ
หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

เจาของ
กิจการ/ธุรกิจ

สวนตวั 

อ่ืน ๆ 
(รถจักรยาน- 
ยนตรับจาง) 

3.68 3.77 4.14 3.39 

นิสิต / นักศึกษา 
หรือขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

3.68 - -0.09 -0.45* 0.30* 

  (0.320) (0.000) (0.028) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.77  - -0.37* 0.38* 
   (0.000) (0.002) 

เจาของกิจการ / 
ธุรกิจสวนตัว 

4.14   - 0.75* 
         (0.000) 

อ่ืน ๆ 
(รถจักรยานยนต
รับจาง) 

3.39    - 

     

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 
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 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานราคา ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI กับอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา หรือขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจ
สวนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง) กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เห็น
วาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว และอาชีพ
อ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง) และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว เห็นวาปจจัย
ทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพอ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอาชีพกลุมตัวอยางที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา หรือขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจ
สวนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง) 0.09 และ 0.45 คะแนน กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพ เจาของกิจการ / ธุรกิจ
สวนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง) 0.37 และ 0.38 คะแนน และ กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพ อ่ืน ๆ 
(รถจักรยานยนตรับจาง) 0.75 คะแนน 
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ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง
การตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI 

 

อาชีพ X  

นิสิต / นักศึกษา 
หรือขาราชการ
หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

เจาของ
กิจการ/ธุรกิจ

สวนตวั 

อ่ืน ๆ 
(รถจักรยาน- 
ยนตรับจาง) 

2.99 3.20 3.05 2.81 
นิสิต / นักศึกษา 
หรือขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

2.99 - -0.22 -0.06 0.18 

   (0.057) (0.686) (0.303) 
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.20  - 0.16 0.40* 

    (0.224) (0.014) 
เจาของกิจการ / 
ธุรกิจสวนตัว 

3.05   - 
0.24 

(0.198) 
อ่ืน ๆ 
(รถจักรยานยนต
รับจาง) 

2.81    - 

     
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 

 
 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI กับอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ 
อ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอาชีพกลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนาย
มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มากกวากลุมตัวอยางที่
มีอาชีพ อ่ืน ๆ (รถจักรยานยนตรับจาง) 0.40 คะแนน 
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 สมมติฐานขอที่ 12: ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดท่ีมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0:  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกันในระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

ปจจัยทางดาน
การตลาด 

แหลงความ 
df SS MS F Sig. 

แปรปรวน 
ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 3 0.279 0.093 0.436 0.727 
 ภายในกลุม 326 69.465 0.213   
  รวม 329 69.744       
ดานราคา ระหวางกลุม 3 5.922 1.974 4.668* 0.002 
 ภายในกลุม 326 137.815 0.423   
  รวม 329 143.772       
ดานชองทางการ ระหวางกลุม 3 6.326 2.109 3.107* 0.036 
จัดจําหนาย ภายในกลุม 326 221.287 0.679   
  รวม 329 227.613       
ดานการสงเสริม ระหวางกลุม 3 6.549 2.183 6.231* 0.000 
การตลาด ภายในกลุม 326 114.209 0.350   
  รวม 329 120.758       

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 
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 จากตาราง 24 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ One-Way 
ANOVA (Analysis of Valiance) ในการทดสอบพบวา 
 ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 
0.002 0.036 และ0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทาง
การตลาดในดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 
 สวนระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีคา Sig. เทากับ 0.727 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มี
ปจจัยทางการตลาดในดานดานผลิตภัณฑ ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง

การตลาดในดานราคาที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ  8,000 

บาท 

8, 001 – 
13,000 
บาท 

13,001 – 
18,000 
บาท 

สูงกวา 
18,000 บาท 

3.67 3.63 3.68 3.93
ต่ํากวาหรือเทากับ  8,000 
บาท 

3.67 - 0.04 -0.01 -0.25* 
  (0.710) (0.943) (0.023) 

8, 001 – 13,000 บาท 3.63   - -0.05 -0.30* 
     (0.626) (0.001) 

13,001 – 18,000 บาท 3.68    - -0.24* 

     (0.015) 
สูงกวา 18,000 บาท 3.93     - 
             

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 
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 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานราคา ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  8,000 
บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีรายไดสูงกวา 18,000 บาท กลุม
ตัวอยางที่มีรายได 8, 001 – 13,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีสูง
กวา 18,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายได 13,001 – 18,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาด
ทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตาง
เปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีรายไดสูงกวา 18,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุม
ตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  8,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มี
รายไดสูงกวา 18,000 บาท 0.25 คะแนน กลุมตัวอยางที่มีรายได 8, 001 – 13,000 บาท เห็นวา
ปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดสูงกวา 18,000 บาท 0.30 คะแนน และ กลุมตัวอยางที่มี
รายได 13,001 – 18,000 บาทเห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดสูงกวา 18,000 บาท 
0.24 คะแนน 
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ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง
การตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ  8,000 
บาท 

8, 001 – 
13,000 
บาท 

13,001 – 
18,000 
บาท 

สูงกวา 
18,000 บาท 

3.38 2.93 3.03 3.11
ต่ํากวาหรือเทากับ  8,000 
บาท 

3.38 - 0.46* 0.35 0.27 
  (0.003) (0.031) (0.055) 

8, 001 – 13,000 บาท 2.93   - -0.11 -0.19* 
     (0.442) (0.105) 

13,001 – 18,000 บาท 3.03    - -0.08* 

     (0.531) 
สูงกวา 18,000 บาท 3.11     - 
             

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 

 
 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 
8,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีรายได 8, 001 
– 13,000 บาท กลุมตัวอยางที่มีรายได 8, 001 – 13,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดาน
ชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีรายไดสูงกวา 18,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายได 13,001 
– 18,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีรายได
สูงกวา 18,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 
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8,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายได8, 001 – 13,000 บาท 0.46 คะแนน 
กลุมตัวอยางที่มีรายได 8, 001 – 13,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดสูง
กวา 18,000 บาท 0.19 คะแนน และกลุมตัวอยางที่มีรายได 13,001 – 18,000 บาท เห็นวาปจจัย
ทางการตลาดทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI นอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายได สูงกวา 18,000 บาท 0.08 คะแนน 
 
ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของปจจัยทาง

การตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ  8,000 
บาท 

8, 001 – 
13,000 
บาท 

13,001 – 
18,000 
บาท 

สูงกวา 
18,000 บาท 

3.73 3.43 3.40 3.30
ต่ํากวาหรือเทากับ  

8,000 บาท 
3.73 - 0.30* 0.33* 0.43* 

  (0.007) (0.005) (0.000) 

8, 001 – 13,000 บาท 3.43   - 0.03 0.13 
     (0.753) (0.104) 

13,001 – 18,000 บาท 3.40    - 0.10 

     (0.255) 
สูงกวา 18,000 บาท 3.30     - 

             

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 

 
 จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด ที่ มีตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางระดับความสําคัญของ
ปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
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หัวฉีด PGM-FI กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท 
เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางเปนรายคูกับกลุมตัวอยางที่มีรายได 8, 001 – 
13,000 บาท 13,001 – 18,000 บาท และรายไดสูงกวา 18,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท เห็นวาปจจัยทางการตลาดทางดานการ
สงเสริมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายได 8, 001 – 13,000 บาท 13,001 – 18,000 บาท และสูงกวา 18,000 
บาท 0.30 0.33 และ 0.43 คะแนน ตามลําดับ 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปการคนควา 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาถึง พฤติกรรมและปจจัยทางดานการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
จากลักษณะทางดานประชากรศาสตรเพ่ือที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเพ่ือประโยชนตอบริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ผูจําหนายรถจักรยานยนต
ฮอนดาในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานปจจัยทางการตลาดและสามารถตอบสนองความ
ตองการผูบริโภคไดตรงเปาหมาย และเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจสําหรับผูจําหนาย
รถจักรยานยนตรายอ่ืนๆ ในการปรับปรุงระบบหัวฉีดของตนใหผานการตรวจสอบของกรมควบคุม
มลพิษควบคูไปกับการเขาถึงความตองการของผูบริโภคในอนาคตและนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและวางแผนกลยุทธทางการตลาด นอกจากน้ีจะไดทราบถึงพฤติกรรมและปจจัย
ตางๆท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 4. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานการตลาดที่มีความสําคัญของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลการวิ จัยที่ ไดจะเปนประโยชนตอบริษัท เอ .พี .ฮอนดา จํากัด ผู จําหนายรถ 
จักรยานยนตฮอนดาในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานปจจัยทางการตลาดและสามารถ
ตอบสนองความตองการผูบริโภคไดตรงเปาหมาย และเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจสําหรับผู
จําหนายรถจักรยานยนตรายอ่ืนๆ ในการปรับปรุงระบบหัวฉีดของตนใหผานการตรวจสอบของกรม
ควบคุมมลพิษควบคูไปกับการเขาถึงความตองการของผูบริโภคในอนาคต 
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 2. เพ่ือเปนแนวทางใหกับงานวิจัยที่เก่ียวของของผูสนใจทั่วไป ที่จะนําผลการศึกษาคนควา
ไปใชในการศึกษาอางอิงตอไปในอนาคต 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยซื้อเคยใชรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูบริโภคที่เคยซ้ือเคยใชรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของขนาดกลุม
ตัวอยาง จึงไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการคํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร (p) 
(กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) ที่ระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95% จะมีความคลาดเคลื่อนนอยกวา
หรือเทากับ± 5% มีจํานวน 400 คน ในสวนของวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการ
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-Stage Sampling) 
  จากขอมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.2553 (http://www.bangkokbiznews.com, 8 มิถุนายน 2553) 
ยอดจดทะเบียนของรถจักรยานยนตทุกย่ีหอในประเทศไทยตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 
2553 มีจํานวน 1,089,740 คัน โดยพบวารถจักรยานยนตระบบหัวฉีด PGM-FI มีสัดสวนตลาด 57% 
ของยอดจําหนายรถจักรยานยนตทุกรุนในประเทศไทยซึ่งไมทราบคาจํานวนที่แนนอน จากจํานวน
ประชากรที่มีจํานวนไมมาก ผูวิจัยจึงกําหนดสัดสวนประชากร (p) เทากับ 30 % โดยใชสูตร 
 
 

    
2

2

Z pq
n

e
  

 
  เม่ือ  n =   ขนาดกลุมตัวอยาง 
    p  =   ความนาจะเปนของประชากร 
    Z =   ผูวิจัยกําหนดคาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงแบบปกติ 
      มาตรฐาน (Z score) ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนดไว  
      95% นั่นคือ α = 0.05 หรือ1-α/2 = 0.975 ทําให Z = Z0.975 เปด 
      ตารางคา Z ได 1.96 
    e = สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
    q = 1-p 
  
  แทนคาไดดังนี้ 
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n = 
(1.96)2 (0.3)(1-0.3) 

=  323 ตัวอยาง 
(0.05) 2 

 
  นั่นคือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเทากับ 323 คน และผูวิจัยสํารองแบบสอบถามเพิ่ม
อีก 7 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 330 ชุด 
 
 สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 3. ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกั 

 4. ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 5. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา

ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 6. ผูบริโภคที่ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถ 

จักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 

 7. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 8. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 9. ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางบการตลาดที่มีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 10. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 11. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
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 12. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ

การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 

 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ โดย

แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปทางดานประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบปลายปด คําถามมีทั้งหมด 6 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple Choices Questions) โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 

 สวนที่  2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานพฤติกรรมตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบสอบถาม

ปลายปดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของปจจัยดานการตลาดที่มี

ความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 4 ดาน ซึ่งเปน

แบบสอบถามปลายปดแบบใหคะแนนน้ําหนัก (Multiple Rating List Scale Questions) เปนระดับ

การวัดขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเปนเสกลที่แสดงถึงระดับความสําคัญของปจจัย

สวนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ

หัวฉีด PGM-FI ตั้งแตความสําคัญมากที่สุดจนถึงความสําคัญนอยที่สุด โดยแบงระดับตาม

ความสําคัญ 5 ระดับ และกําหนดเกณฑในการใหคะแนน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูล (Source of Data) 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงเนนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแหลงขอมูลมีดังนี้ 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว 

ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  1.2 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet) 
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 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก

กลุมเปาหมาย 330 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

  2.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการสอบถามกลุมเปาหมาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  2.2 นําแบบสอบถามมาลงรหัส เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติในคอมพิวเตอรโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ
 3. เพ่ือใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ 
และเสนอแนะเพิ่มเติม และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูที่เคยซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จํานวน 33 ชุด พรอมทั้งหาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดย
ใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฏวา ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.793 
 
 การจัดทําขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยมาลงรหัสที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา 
 3.  การประมวลผลขอมูลที่ไดลงรหัสแลว นํามาบันทึกโดยเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพ่ือการ
ประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (statistical software) 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. โดยการนําแบบสอบถามสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มาหาคาความถี่และคารอยละเพื่อใช

อธิบายลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือนที่แตกตางกัน เพ่ือใชอธิบายพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 

PGM-FI 

 2. นําแบบสอบถามสวนที่ 3 มาหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูล 

 3. การทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) 

   ใชสถิติ t-test ในการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 7 ที่วา ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร คือ 
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ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน และผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่แตกตางกัน 
  3.2  สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance) 
   ใชทดสอบคาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 จนถึงขอที่ 6 และขอที่ 8 
จนถึงขอที่ 12 ที่วา ผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางดานประชากรศาสตร คือ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันและมีปจจัย
ทางดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 
  3.3  สถิติวิเคราะหไค – สแควร (Chi-Square test) 
   ใชในการทดสอบขอมูลที่อยูในรูปของความถี่ เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 จนถึง
ขอที่ 6 และขอที่ 8 จนถึงขอที่ 12 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวน
ใหญเปนเพศชาย จํานวนมากท่ีสุดมีชวงอายุ 27 – 35 ป รองลงมาคือชวงอายุ 36 – 44 ป สวนใหญมี
สถานภาพ โสด หมาย และหยาราง และสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 18,000 บาท รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 8, 001 
– 13,000 บาท 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา โดยสวนใหญมีสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI เพ่ือใหบุคคลในครอบครัวใช บุคคลผูมีอิทธิพลตอการ
ซื้อรถจักรยานยนตระบบหัวฉีด PGM-FI ไดแก ตัวเอง ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI มีระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อไมเกิน 1 เดือน ตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ดวยเงินผอน สถานที่ในการซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ผานทางรานตัวแทนจําหนายรายยอย และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญ
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ที่สุดตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ผานทางตัวแทนจําหนาย
มอเตอรไซค 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทาการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 ผลการวิเคราะเกี่ยวกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-F ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มี
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ในขอการรับประกันประเภทตางๆ จากบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนต
ฮอนดา สวนปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ที่มีความสําคัญระดับมาก ในขอระบบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต การ
ประหยัดนํ้ามันเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน สตารทเรียบ อัตราเรงดี สามารถบรรทุกไดมากกําลังไม
ตก ความนาเชื่อถือในนวัตกรรมและสมรรถนะของระบบหัวฉีด PGM-FI ความมีชื่อเสียงของตรา
สินคาฮอนดา เปนที่ยอมรับ รูปลักษณและความสวยงามของรถจักยานยนตฮอนดา และความสะดวก
ของการหาซ้ืออุปกรณอะไหลรถจักรยานยนตฮอนดา ตามลําดับ 
 ปจจัยทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยในดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก ในขอราคารถจักรยานยนตฮอนดาเม่ือ
เปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพที่ไดรับ และอัตราคาใชจายในการ
ซอมบํารุง เชน ราคาอะไหล ตามลําดับ 
 ปจจัยทางในดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบว ปจจัยในดานชองทางการ
จัดจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับ
ปานกลาง ในขอจํานวนของตัวแทนจําหนายและศูนยบริการมาตรฐานฮอนดา และทําเลที่ตั้งบริษัท
ตัวแทนจําหนายฮอนดา/ศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง ตามลําดับ 
 ปจจัยทางในดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยทางดานการสงเสริม
การตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มี
ความสําคัญในระดับมาก ในขอ การใหสวนลดและของแถมตางๆ ระยะเวลาผอนชําระมีความ
เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ และอัตราชําระเงินดาวน และปจจัยทางดานการสงเสริม
การตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มี
ความสําคัญในระดับปานกลาง ในขอ เง่ือนไขในการชําระเงินมีหลายรูปแบบ การใชพรีเซ็นเตอรหรือ
บุคคลมีชื่อเสียงในการนําเสนอรถจักรยานยนตฮอนดา การลงโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุ  หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสาร  และมีเว็บไซตใหลูกคาเขาชมและศึกษาขอมูลของ
รถจักรยานยนตฮอนดา 
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 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1  
 ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ในดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ และดานสถานที่ในการซื้อ ไมแตกตางกัน ยกเวนใน
ดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ ดานวิธีในการซ้ือ และดาน
แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2  
 ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ในดานวิธีในการซื้อตัดสินใจซื้อไมแตกตางกัน ยกเวน ดานสาเหตุหลักที่ทําให
ตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ดานเวลาในการตัดสินใจตัดสินใจซื้อ ดาน
สถานที่ในการซ้ือ และดานแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 3  
 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ ดานวิธีในการ
ซื้อ ดานแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน ยกเวน ในดานสาเหตุ
หลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ และดานสถานที่ในการซ้ือ ซึ่งแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 4 
 ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
ดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ ดานวิธีในการซื้อ ดานสถานที่ในการซื้อ และดานแหลงขอมูลประกอบที่
สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 5 
 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ในดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน ยกเวน ในดานสาเหตุหลักที่ทําให
ตัดสินใจซื้อ ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ ดานวิธีในการซื้อ ดานสถานที่ในการซื้อ และดาน
แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 6 
 ผูบ ริโภคที่ มีรายได เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถ 
จักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ไมแตกตางกัน ยกเวน 
ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ ดานวิธีในการซื้อ   ดานสถานที่ใน
การซ้ือ และดานแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจแตกตางกัน 
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 สมมติฐานขอที่ 7 
 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ และดานราคา ที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน ยกเวน 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 8 
 ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานราคาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 9 
 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 10 
 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
และดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 11 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน ยกเวน
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 12 
 ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน ยกเวน 
ในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีความสาํคัญตอการตดัสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ดานขอมูลสวนบุคคล 
  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวนมากที่สุด มีชวงอายุ 27 – 35 ป มีสถานภาพ โสด 
หมาย หรือหยาราง และสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 18,000 บาท  
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
ในกรุงเทพมหานคร พบวา 
  สาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI กลุมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีสาเหตุในการตัดสินใจซื้อเพ่ือใหบุคคลในครอบครัวใช ซื้อเพ่ือประกอบอาชีพ 
ซื้อเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว คลองตัวกวารถยนต ซื้อเพื่อประหยัดคาใชจาย เชน คานํ้ามัน และซ้ือ
เพ่ือใชเดินทางในชีวิตประจําวัน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา อัมพรรัตน (2548: 
120) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “การส่ือสารเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนตยา
มาฮาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา สาเหตุหลักที่ทําใหผูบริโภคซ้ือรถจักรยานยนต
ยามาฮาคือซ้ือเพ่ือความสะดวก ไดแก การขี่รถจักรยานยนตไปซ้ือของหนาปากซอยหรือบริเวณไม
ไกลจากที่พักอาศัย 
  บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI บุคคลผูมี
อิทธิพลตอการซ้ือรถจักรยานยนตระบบหัวฉีด PGM-FI ของกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดแก 
ตัวเอง ครอบครัว เพ่ือน หรือเพื่อนรวมงาน และพนักงานขาย ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวัฒนา อัมพรรัตน (2548: บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเร่ือง “การสื่อสารเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนตยามาฮาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา ตนเองเปนผู
ที่อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด เพราะผูบริโภคจะพยายามคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ แลว
นํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจโดยยึดหลักความพึงพอใจของตนเอง จึงเกิดความตองการซื้อ
และตัดสินใจซื้ออยางรวดเร็ว 
  ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของกลุม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อไมเกิน 1 เดือน มากกวา 1 เดือน – 2 
เดือน มากกวา 3 เดือนขึ้นไป และมากกวา 2 เดือน – 3 เดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา 
อัมพรรัตน (2548:105) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
รถจักรยานยนตยามาฮาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา ผูบริโภคจะใชเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตไมเกิน 1 เดือน เพราะผูบริโภคจะพยายามคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ  
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แลวนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจโดยยึดหลักความพึงพอใจของตนเอง จึงเกิดความตองการ
ซื้อและตัดสินใจซื้ออยางรวดเร็ว 
  วิธีในการซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ดวยเงินผอน และรองลงมาคือซื้อ
ดวยเงินสด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา อัมพรรัตน (2548:105) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “การ
สื่อสารเชิงบูรณาการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนตยามาฮาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพ    มหานคร” ที่พบวา ผูบริโภคมักซ้ือรถจักรยานยนตดวยเงินผอนแทนการซื้อเงินสด เพราะ 
ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดนอยในขณะที่รถจักรยานยนตยามาฮามีราคาที่คอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบ
กับรถจักรยานยนตยี่หออ่ืน ซึ่งผูบริโภคคิดวามีความทนทานและมีสมรรถนะที่เหนือกวา 
  สถานที่ในการซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของกลุมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ผานทางรานตัวแทน
จําหนายรายยอย รองลงมาจะซ้ือผานทางรานตัวแทนจําหนายของฮอนดา (Honda Wing Center, 
Honda CSI Shop, Honda CSI Advance Shop) ผลการวิเคราะหพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามยัง
ไมใหความสําคัญกับภาพลักษณทางดานชองทางการจัดจําหนายของรานตัวแทนจําหนายของฮอนดา 
มากเทาที่ควร อาจเปนเพราะตัวแทนจําหนายตองดําเนินการตามนโยบายของบริษัทจึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูซื้อไดตรงจุดประสงค เชนการโชวรถจักรยานยนตนั้น ตองวางตาม
ตําแหนงที่บริษัทไดกําหนดไว จึงมีจํานวนรถจักรยานยนตใหผูซื้อเลือกไดไมมากตามความตองการ 
  แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ของกลุมผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ผานทางตัวแทนจําหนาย โปสเตอรโฆษณา 
อินเทอรเน็ต โทรทัศน และหนังสือพิมพ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา อัมพรรัตน 
(2548:120) ที่ทําการวิ จัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงบูรณาการที่ มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
รถจักรยานยนตยามาฮาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา ระดับอิทธิพลของการสื่อสาร
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือรถจักรยานยนตยามาฮาในระดับมาก ไดแก การจัดแสดง
รถจักรยานยนตยามาฮาในรานหรือโชวรูม 
 3. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทาการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
  3.1  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-F ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มีความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ในขอการรับประกันประเภทตางๆ จากบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนตฮอนดา สวนปจจัย
ทางดานผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่
มีความสําคัญระดับมาก ในขอระบบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต การประหยัดนํ้ามันเม่ือ
เปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน สตารทเรียบ อัตราเรงดี สามารถบรรทุกไดมากกําลังไมตก ความนาเชื่อถือ
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ในนวัตกรรมและสมรรถนะของระบบหัวฉีด PGM-FI ความมีชื่อเสียงของตราสินคาฮอนดา เปนที่
ยอมรับ รูปลักษณและความสวยงามของรถจักยานยนตฮอนดา และความสะดวกของการหาซื้อ
อุปกรณอะไหลรถจักรยานยนตฮอนดา ตามลําดับ โดยภาพรวม ผูบริโภคที่เคยซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI จะใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยทางดานทางดานผลิตภัณฑในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552:232) ที่ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบวา ระดับ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคา ใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑมีระดับการ
ตัดสินใจอยูในระดับมาก 
  3.2  ปจจัยทางดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยในดานราคามีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก ในขอราคารถจักรยานยนต
ฮอนดาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพที่ไดรับ และอัตรา
คาใชจายในการซอมบํารุง เชน ราคาอะไหล ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม 
(2552:232) ที่ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบวา ระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติของลูกคา ใหความสําคัญในดานราคามีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก 
  3.3 ปจจัยทางในดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยใน
ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ในระดับปานกลาง ในขอจํานวนของตัวแทนจําหนายและศูนยบริการมาตรฐานฮอนดา และ
ทําเลที่ตั้งบริษัทตัวแทนจําหนายฮอนดา/ศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง ตามลําดับ ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552: 232) ที่ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบวา ระดับ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคา ใหความสําคัญในดานชองทางการจัด
จําหนายมีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูซื้อไมไดคํานึงถึงปจจัยทางดานตัวแทน
จําหนายของฮอนดาเปนประเด็นสําคัญ เน่ืองจากปจจุบันการแขงขันทางการขายมีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง สงผลตอจํานวนของตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ราย
ยอยทีเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากใหกลุมผูซื้อไดเลือกซ้ือรถจักรยานยนต 
  3.4 ปจจัยทางในดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยทางดาน
การสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
ที่มีความสําคัญในระดับมาก ในขอ การใหสวนลดและของแถมตางๆ ระยะเวลาผอนชําระมีความ
เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ และอัตราชําระเงินดาวน และปจจัยทางดานการสงเสริม
การตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่มี
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ความสําคัญในระดับปานกลาง ในขอ เง่ือนไขในการชําระเงินมีหลายรูปแบบ การใชพรีเซ็นเตอรหรือ
บุคคลมีชื่อเสียงในการนําเสนอรถจักรยานยนตฮอนดา การลงโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุ  หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสาร  และมีเว็บไซตใหลูกคาเขาชมและศึกษาขอมูลของ
รถจักรยานยนตฮอนดา โดยรวมแลวผูซื้อใหความสําคัญทางดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552:232) ที่ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบวา ระดับ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคา ใหความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาดมี
ระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก 
 4.  อภิปรายผลตามสมมติฐาน 
  4.1 ผลการศึกษาความแตกตางพฤติกรรมของผูบริโภคจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   เพศ  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ วิธีใน
การซ้ือ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบวา ลูกคาที่มี
เพศที่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติแตกตางกัน สวนในดานเวลาใน
การตัดสินใจซื้อ และสถานที่ในการซ้ือ ไมแตกตางกัน 
   อายุ ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อ เวลาในการตัดสินใจตัดสินใจซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง 
"ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา" พบวา ลูกคาที่มีอายุที่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติแตกตางกัน สวนดานวิธีในการซ้ือตัดสินใจซื้อไมแตกตางกัน 
   สถานภาพ ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซ้ือ และสถานที่ใน
การซ้ือแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง "ปจจัย
ที่ มีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร อัตโนมัติของลูกคาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา" พบวา ลูกคาที่มีสถานภาพที่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติแตกตางกัน สวนในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ เวลาในการตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ 
แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน 
   ระดับการศึกษา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
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บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ เวลาในการตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูล
ประกอบที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งกลาวไดวา
ระดับการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ การรับรูขาวสารสําหรับ
บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และมักเปดรับสื้อส่ิงพิมพมาก 
   อาชีพ ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ วิธีใน
การซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดดานชนชั้นทางสังคม (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2537) กลาววา มนุษยมีการแบงชนชั้น 
โดยชั้นของสังคมจะกําหนดจากสมาชิกในสังคม ซึ่งแตละชั้นสังคมจะมีคานิยม ความสนใจ และ
พฤติกรรมคลายคลึงกัน ดังนั้น อาชีพก็เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน สวนในดานเวลาในการตัดสินใจซื้อ ไม
แตกตางกัน 
   รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมใน
การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
เวลาในการตัดสินใจซื้อ วิธีในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากรายไดเปนตัวแปรที่แบงชั้นของ
สมาชิกในสังคมอันเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค รายไดหรือโอกาสทางเศรษฐกิจ
นั้นจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อตามอํานาจหรือความสามารถในการซื้อของบุคคล  (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน. 2540: 130) สวนในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ไมแตกตางกัน 
  4.2  ผลการศึกษาความแตกตางของปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคจําแนกตามลักษณะประชากรศาตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   เพศ  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552:บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบวา ลูกคาที่มีเพศท่ีตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานพนักงานใหบริการแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทาง
การตลาดในดานผลิตภัณฑ และดานราคาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
   อายุ หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานราคา
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน 
เน่ืองจากอายุที่มีความแตกตางสงผลตอความสามารถในการใชจาย จากรายรับ หรือรายไดเสริมอ่ืนๆ 
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ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไมคอยคงที่ จึงสงผลใหแตละชวงอายุมีความออนไหวตอปจจัย
ราคาคอนขางสูง สวนผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
   สถานภาพ ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานการ
สงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลธร ทองหุม (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา" พบวา ลูกคาที่มีสถานภาพตางกันมีระดับการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ 
และดานพนักงานใหบริการแตกตางกัน สวนผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาด
ในดานดานผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
   ระดับการศึกษา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดใน
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ที่แตกตางกัน ระดับการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูบริโภคมีการเปดรับการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน เชน บุคคลมีการศึกษาสูง มีความสนใจในการสงเสริมการตลาดกวางขวาง แต
ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ โดยจะตองมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ สวนผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กัน มีปจจัยทางการตลาดในดานปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา และดานชองทางการจัดจําหนายที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
   อาชีพ ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา 
และชองทางการจัดจําหนาย ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI ที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับทฤษฎี ของ คอทเลอร 
Kotlor. 1981 : 238) ไดใหความหมายวาอาชีพของผูบริโภค เปนปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรม
ของผูบริโภค ซึ่งแตละอาชีพจะนําไปสูความตองการ ในผลิตภัณฑที่แตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
   รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทาง
การตลาดในดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กุลธร ทองหุม (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง "ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติของลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบวา ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติที่แตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มี
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รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดานดานผลิตภัณฑ ที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 จากการวิจัยพฤติกรรมและปจจัยทางดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 1. ดานพฤติกรรม 
  บริษัทผูจําหนายและผลิตควรนําผลพฤติกรรมของผูบริโภคในดานสาเหตุหลักที่ทําให
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานตัวเอง และครอบครัว โดยการซื้อ
รถจักรยานยนตของผูซื้อในแตละครั้ง โดยทางบริษัทควรตองมีของแถมใหแกผูซื้อและผูซอนทาย เชน 
แถมหมวกกันนอคที่มีคุณภาพมากกวา 1 ใบ หรืออาจเปนเสื้อคลุมที่มีคุณภาพเพื่อใชขับขี่
รถจักรยานยนตมากกวา 1 ตัวเพ่ือใหบุคคลในครอบครัวผูซื้อใชรวมกัน  
  ในดานวิธีในการซื้อรถจักรยานยนต จากผลวิจัย สวนมากจะซ้ือเปนเงินผอน หากบริษัท
หรือผูจําหนายมีการใหความสําคัญกับบริษัทไฟแนนซที่เปนตัวกลาง เชน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย 
(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  ในการรวมมือกันทําโปรโมชั่นเงินผอนใหกับผูซื้อ จะเปนวิธีในการ
กระตุนยอดขายเงินผอนใหโตขึ้นอีกทางหนึ่ง  
  ในดานแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญท่ีสุดตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบ
หัวฉีด PGM-FI จากผลวิจัย สวนมากจะเปนขอมูลจากตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต หากมีการทํา
กิจกรรมสงเสริมทางการขายผานทางรานตัวแทนจําหนายมากยิ่งขึ้น เชน มีการจัดบูทกิจกรรมชิงของ
รางวัลเพื่อดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็นบริเวณหนาราน พรอมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนตรุนตางๆ ที่ออกใหมสูตลาดภายในราน 
  2.  ดานปจจัยทางการตลาด 
  2.1  ดานผลิตภัณฑ จากการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญในระดับมากในการ
ตัดสินใจซ้ือในดานผลิตภัณฑ คือ การรับประกันประเภทตางๆ จากบริษัทผูผลิตรถจักรยานยนต
ฮอนดา โดยนอกเหนือจากการรับประกันระบบหัวฉีดระยะเวลา 3 ป ทางบริษัทผูผลิตจําเปนตองมี
การรับประกันเพ่ิมเติมสําหรับรถจักรยานยนตรุนตางๆ เชน การรับประกันระบบไฟฟาของ
รถจักรยานยนตรุน PCX และหากอะไหลมีปญหาตองรีบทําการแกไขโดยทันที เชน บริษัทตองให
ตัวแทนจําหนายตองสํารองอะไหลตามจํานวนที่บริษัทกําหนด หากมีปญหาจะไดเปลี่ยนใหผูซื้อได
ทันที เพ่ือสรางภาพลักษณและความเชื่อม่ันในระบบการรับประกันคุณภาพใหแกผูซื้อ 
  2.2  ดานราคา จากการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญในระดับมากในการตัดสินใจซื้อ
ในดานราคาของผูซื้อ ไดแก ปจจัยทางดานราคารถจักรยานยนตฮอนดาเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ 
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ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพที่ไดรับ และอัตราคาใชจายในการซอมบํารุง เชน ราคาอะไหล 
ตามลําดับ ดังนั้นบริษัทผูผลิตควรทําการโฆษณาประชาสัมพันธระบบหัวฉีดอยางตอเน่ือง เพ่ือทําใหผู
ซื้อรูสึกวานวัตกรรมที่ไดรับมีความแตกตางจากย่ีหออ่ืน เชน การประหยัดนํ้ามัน มีความเหมาะสมกับ
ราคา และไมแพงจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับราคาของคูแขง อีกทั้งบริษัทผูผลิตตองมีพันธมิตรทาง
การคากับบริษัทอ่ืนๆ เชน บริษัทที่ผลิตอะไหลใหกับรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
เพ่ือลดตนทุนทางดานการผลิต 
  2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการวิจัยพบวา กลุมผูซื้อใหความสําคัญกับดาน
ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการมาตรฐานฮอนดา และทําเลที่ตั้งบริษัทตัวแทนจําหนายฮอนดา/
ศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง เพียงแคระดับปานกลาง ถึงอยางไรก็ตามทางบริษัทไมควรหยุด
พัฒนาทางดานมาตรฐานของศูนยบริการ เชน เพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรภายในราน เพ่ือให
ลูกคาไมรูสึกวาเบื่อที่จะรอรับบริการ และอยากกลับเขามาอีกคร้ัง ควบคูไปกับขยายจํานวนตัวแทน
จําหนายเพื่อเพ่ิมชองทางในการขายรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในอนาคต 
  2.4  ดานการสงเสริมการตลาด จากการวิจัยพบวา กลุมผูซื้อใหความสําคัญกับดานการ
ใหสวนลดและของแถมตางๆ และระยะเวลาผอนชําระมีความเหมาะสม อัตราดอกเบี้ยในการผอน
ชําระ และอัตราชําระเงินดาวน ในระดับมาก บริษัทผูผลิตควรพัฒนาคุณภาพของแถมโดยการลงทุน
ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทควรมีพันธมิตรทางการคากับบริษัทไฟแนนซ เพ่ือให
สินเชื่อเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาการผอนชําระยาวขึ้น ใหผูบริโภคที่มีรายไดนอยมีโอกาสที่จะมาซ้ือ
ผลิตภัณฑไดมากขึ้น 
 3.  จากสมมติฐาน 
  3.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมของผูบริโภคจําแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 
   เพศ  จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมี
อิทธิพลตอการซ้ือ วิธีในการซ้ือ และแหลงขอมูลประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน 
โดยกลุมตัวอยางเพศชายจะมีการซ้ือรถจักรยานยนตมากกวาเพศหญิง ดังน้ัน หากรถจักรยานยนต
รุนใหมที่จะออกสูตลาด เจาะกลุมเพศชาย การสงเสริมทางการตลาดอาจเจาะจงสถานที่ที่เพศชาย
ชอบไป เชน งานแสดงรถจักรยานยนต หรือสนามแขงขันรถจักรยานยนตที่มีการแขงขันอยูเปน
ประจํา พรอมทั้งมีโปรโมช่ันพิเศษในการผอนดอกเบี้ยต่ํา และผอนในระยะเวลายาวเปนพิเศษกับทาง
บริษัทไฟแนนซที่เปนพัธมิตรทางการคา 
   อายุ จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ บุคคลผูมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อ เวลาในการตัดสินใจตัดสินใจซื้อ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่
สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่ซื้อรถจักรยานยนตมากที่สุดจะอยูในชวง 
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18-26 ป ดังน้ังทางบริษัทควรเพิ่มการจัดกิจกรรมตามสถานศึกษาตางๆ อยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัด
กิจกรรมทางการตลาดในงาน เชน นํารถจักรยานยนตรุนตางๆ มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในการดาวนต่ํา
และผอนชําระในระยาวกวาปกติ 
   ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในดานสาเหตุหลักที่
ทําใหตัดสินใจซื้อ วิธีในการซ้ือ สถานที่ในการซื้อ และแหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ปจจัยที่บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของผูซื้อ
ไดแก แหลงขอมูลประกอบที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นทางบริษัทควรจะจัดกิจกรรม
ทางการตลาดใหมีความชัดเจนสําหรับกลุมเปาหมายในแตละกลุม เชน จัดกิจกรรมโรดโชว
รถจักรยานยนตไปตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานศึกษาตางๆ และเสนอสวนลดการดาวนต่ําหรือ
การผอนชําระยะยาวขึ้น 
   3.2 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาความแตกตางของปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจําแนกตามลักษณะประชากรศาตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   เพศ  จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่ มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI แตกตางกัน โดยเพศหญิงจะใหระดับความสําคัญ
มากกวาเพศชาย ดังน้ัน ควรจะมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดสําหรับเพศหญิง เชน ทําการ
โฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมแจกบัตรคอนเสิรตกับกลุมศิลปนตางชาติ เพ่ือดึงดูดความสนใจจาก
กลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 
   รายไดเฉลี่ยตอเดือน จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง
กัน มีปจจัยทางการตลาดในดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แตกตางกัน และจาก
การวิจัยพบวา สําหรับกลุมที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยทางการ
ตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด ดังนั้นทางบริษัทควรเจาะสถานที่เปาหมายในการทํา
การโฆษณาประชาสัมพันธ เชน จัดกิจกรรมตามโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ พรอมทั้ งนํา
รถจักรยานยนตไปขายในงาน และอาจจะทําโปรโมชั่นดาวนต่ํา และระยะเวลาการผอนที่นานกวาปกติ 
สําหรับรถจักรยานยนตในรุนที่มีราคาไมสูงมากเปนราคาพิเศษ เน่ืองจากกลุมดังกลาวมีกําลังซ้ือ
คอนขางต่ํา 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การศึกษาครั้งตอไป ควรพิจารณาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI เชน ทัศนคติ และความพึงพอใจตอรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 2. ควรทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือสามารถ
เขาถึงผูบริโภคอยางแทจริงของผูซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว และความถี่ของการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดขอมูลที่มี
ความทันสมัยอยูตลอดเวลา เม่ือนําขอมูลในแตละครั้งมาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสภาวะทางการตลาดในอนาคตมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 

เร่ือง 

เร่ืองพฤติกรรมและปจจยัทางดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
  แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยไดจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาถึง พฤติกรรมและ
ปจจัยทางดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-
FI ในกรุงเทพมหานคร ขอมูลที่ไดรับจากทานทั้งหมดจะใชเพ่ือการศึกษาวิจัยเทาน้ัน โดยนําเสนอใน
รูปผลรวม มิใชรายบุคคล จึงไมกระทบกระเทือนตอการประกอบอาชีพ คณะผูวิจัยขอความอนุเคราะห
จากทานไดโปรดสละเวลาอันมีคาของทานตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริงจนครบถวน เพ่ือที่จะทํา
ใหผลการวิจัยนี้ไดผลสมบูรณตามความมุงหมาย และขอขอบพระคุณที่ทานไดใหความรวมมือเปน
อยางสูง  
 แบบสอบถามชุดน้ีจะประกอบดวยขอคําถาม 3 สวน ไดแก  
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
 สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดา
ระบบหัวฉีด PGM-FI 
 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 โปรดใสเคร่ืองหมาย (✔)  ลงในชองวาที่ตรงกับทานมากที่สุด 
 1. ทานซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ทานใชอยูดวยตนเองหรือไม 

   (    ) ใช     (    ) ไมใช 
 2. เพศ 

   (    ) ชาย    (    ) หญิง 
 3. อายุ 

   (    ) 18 – 26 ป   (    ) 27 – 35 ป    
   (    ) 36 – 44 ป   (    ) 45 – 53 ป   
   (    ) ตั้งแต 54 ปขึ้นไป 



 133 

  
 4. สถานภาพ 

   (   ) โสด / หมาย / หยาราง  (   ) สมรส 
 5. ระดับการศึกษา 

   (   ) ต่ํากวาปริญญาตรี / ปวส.  (   ) ปริญญาตรี   
   (   ) สูงกวาปริญญาตรี 

 6. อาชีพ 
   (    ) นิสิต / นักศึกษา   (    ) ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (    ) พนักงานบริษัทเอกชน  (    ) เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตวั 
    (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)….…………………………………………….. 

 7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
   (    )  ต่ํากวาหรือเทากับ  8,000 บาท (    ) 8, 001 – 13,000 บาท 
   (    )  13,001 – 18,000 บาท  (    ) สูงกวา 18,000 บาท 

 
สวนที่ 2 พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 

 โปรดใสเคร่ืองหมาย (✔) ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 1. สาเหตุหลักทีท่ําใหทานตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI คันนี้  
  (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

  (    )  เพ่ือประกอบอาชีพ เชน รถจักรยานยนตรับจาง, ขนสงเอกสาร, ขายสินคา เปนตน  
  (    )  เพ่ือใชเดินทางในชีวติประจําวัน 
  (    )  เพ่ือใหบุคคลในครอบครัวใช 
  (    )  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว คลองตวักวารถยนต 
  (    )  เพ่ือประหยัดคาใชจาย เชน คานํ้ามัน 

 2. บุคคลผูมีอิทธพิลตอการซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ของทานมาก
ที่สุด 

  (    )  ครอบครัว        (    )  ตัวทานเอง    
  (    )  เพ่ือน / เพ่ือนรวมงาน  (    )  พนักงานขาย 
  (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................ 

 3. ทานใชเวลานานเทาไรในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
  (    ) ไมเกิน 1 เดือน   (    ) มากกวา 1 เดือน – 2 เดือน 
  (    ) มากกวา 2 เดือน – 3 เดือน  (    ) มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 

 4. ทานซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI โดยวิธีใด 
  (    )  เงินสด     (    )  เงินผอน 
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 5. ทานซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ใด 
  (    )  รานตัวแทนจําหนายของฮอนดา (Honda Wing Center, Honda CSI Shop,  
      Honda CSI Advance Shop)   
  (    )  รานตัวแทนจําหนายรายยอย  

 6. ทานหาขอมูลที่สําคัญท่ีสุดเพื่อการตัดสินใจซื้อจากแหลงใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
  (    )  โทรทัศน   (    )  หนังสือพิมพ 
  (    )  ตัวแทนจําหนายมอเตอรไซค (    )  โปสเตอรโฆษณา 
  (    )  อินเทอรเน็ต   (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................... 
 
 

สวนที่  3 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดทีมี่ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต 
 ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย (✔) ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 
 

ระดับความสําคัญ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 
PGM-FI 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ 
ทานคิดวาปจจัยทางดานผลิตภัณฑของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FIตอไปน้ี

มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของทานมากนอยเพียงใด 
14. การประหยัดนํ้ามันเม่ือเปรียบเทยีบกบัยี่หออ่ืน      

15.  รูปลักษณและความสวยงามของรถจัก
ยานยนตฮอนดา 

     

16. ความมีชื่อเสียงของตราสินคาฮอนดา เปนที่
ยอมรับ 

     

17. ความนาเชื่อถือในนวตักรรมและสมรรถนะของ
ระบบหัวฉีด PGM-FI  

     

18. การรับประกันประเภทตางๆ จากบรษิัทผูผลิต
รถจักรยานยนตฮอนดา เชน การรับประกันระบบ
หัวฉีด 3 ป 

     

19. ระบบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต      
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 

PGM-FI 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

20. สตารทเรียบ อัตราเรงดี สามารถบรรทุกไดมาก
กําลังไมตก 

     

21. ความสะดวกของการหาซื้ออุปกรณอะไหล
รถจักรยานยนตฮอนดา 

     

 ระดับความสําคัญ 

ดานราคา 
ทานคิดวาปจจัยทางดานราคาของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉดี PGM-FI ตอไปน้ี    

มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของทานมากนอยเพียงใด 
22. ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพที่ไดรับ      
23. อัตราคาใชจายในการซอมบํารุง เชน ราคาอะไหล      
24. ราคารถจักรยานยนตฮอนดาเม่ือเปรียบเทียบกับ
ยี่หออ่ืนๆ 

     

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ทานคิดวาปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนายของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 

PGM-FI ตอไปน้ี มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของทานมากนอยเพียงใด 
25. จํานวนของตัวแทนจําหนายและศูนยบริการ
มาตรฐานฮอนดา 

     

26. ทําเลทีต่ั้งบริษัทตวัแทนจําหนายฮอนดา /
ศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง 

     

ดานการสงเสริมการตลาด 
ทานคิดวาปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดของรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 

PGM-FI ตอไปน้ี มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของทานมากนอยเพียงใด 
27. การใหสวนลดและของแถมตางๆ      
28. การลงโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วทิยุ 
หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร  

     

29. มีเว็บไซตใหลูกคาเขาชมและศึกษาขอมูลของ
รถจักรยานยนตฮอนดา 

     

30. อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ      
31. ระยะเวลาผอนชําระมีความเหมาะสม      
32. อัตราชําระเงินดาวน      
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด 

PGM-FI 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

33. เง่ือนไขในการชําระเงินมีหลายรูปแบบ      
34. การใชพรีเซ็นเตอรหรือบุคคลมีชื่อเสยีงในการ
นําเสนอรถจักรยานยนตฮอนดา 

     

ขอบคุณทานที่ใหความรวมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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