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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บรโิภค  
ศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การวจิยัคอื ผู ้บรโิภคที ่ใช ้รถจกัรยานยนต์บิ ๊กไบค ์ยุโรป ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 360 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอมูล สถิติที ่ใช ้การวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห ์ความแตกต่าง ใช ้การวเิค ราะห ์ความแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบ
ความสมัพนัธ์โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั 
 ผลการวจิยั พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์
ยุโรป ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บรโิภคที่มี เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดอืน ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของผู้บรโิภค ด้าน
วตัถุประสงค์การใช้งานไม่แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดอืน 
และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของผู้บรโิภค ด้านความถี่
ของการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปต่อสปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั  ส่วนผูบ้รโิภคที่มี เพศ อายุ อาชพี รายได้ต่อ
เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของ
ผู้บรโิภค ด้านราคารถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ไม่แตกต่างกนั  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ 
และด้านการส่งเสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของผู้บรโิภค 
ด้านวตัถุประสงค์การใช้งาน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป
ของผู้บรโิภค ด้านความถี่ของการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปต่อสปัดาห์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลติภณัฑ ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของผู้บรโิภค ด้านราคารถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป  
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรม รถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบค ์ผูบ้รโิภค 
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Abstract 
 
 This research had the purposes of studying the consumer behavior of the riders of European Big 
Bike motorcycles analyzing the demographic factors affecting the consumer behavior of European Big Bike 
Motorcycle riders, and examining the relationships between the marketing mix and the consumer behavior of 
European Big Bike Motorcycle riders. The sample group in this research consisted of three hundred and sixty 
consumers of European Big Bike motorcycles in the Bangkok Metropolitan Area and a questionnaire was 
used as a tool to collect data. The statistics used to analyzed the data included percentage, mean, standard 
deviation, one-way Anova, and a test of relation by using Pearson product moment correlation coefficient. 
 According to the results of the research it was found that the marketing mix affected to the 
behavior of European Big Bike Motorcycles riders in general, and at the medium level. Generally, the 
behavior of European Big Bike Motorcycles riders, with regard to the factor of usability was high. After 
hypotheses testing analysis, it was found that the consumers, who differed in terms of sex, age, 
educational level, career and monthly income, had an affect on the consumer behavior of European Big 
Bike Motorcycle riders in terms of the purpose of usability was no different.  The consumers, who differed 
in terms of sex, age, educational level, career, monthly income and marital status, had an impact on the 
consumer behavior of European Big Bike Motorcycle riders in terms of the frequency that the motorcycles of 
European Big Bike riders every week were no different. The consumers, who differed in terms of sex, age, 
career, monthly income and marital status, had an effect on the consumer behavior of European Big Bike 
Motorcycle riders in terms of the price of a European Big Bike motorcycles. The marketing mix product and 
promotion had a relationship with the behavior of European Big Bike riders in terms of the purpose of 
usability. The marketing mix (product, price, place, and promotion) did not influence the relationships 
between the behaviors of European Big Bike riders in terms of the purpose of usability. The marketing 
mix (price, place, product and promotion) also had no relationships to the behavior of European Big Bike 
riders in terms of the frequency of use of their motorcycle. Use per week. The marketing mix (product, 
place, and promotion) had a relationship to the behavior of European Big Bike riders in terms of in 
terms of the cost of motorcycles. 
 
Keywords: Behavior, Big Bike, Motorcycle, Consumers 
 
บทน า 
 เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยมอีตัราการเติบโตและการขยายตวัของเมอืงอย่างรวดเรว็ ท าให้มปีระชากร
เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบนัประเทศไทยมจี านวนประชากรมากกว่า 65 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ)            
ท าใหรู้ปแบบในการด าเนินชวีติประจ าวนัของประชากรต้องปรบัเปลีย่นไป เพื่อใหท้นัและสอดคลอ้งกบัการพฒันาและ
การเปลี่ยนแปลงของเมอืงที่เกดิขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัประชากรที่อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มภีารกจิมากมาย อกีทัง้ยงัต้องแข่งขนักบัเวลาทีเ่ร่งรบี ท าใหร้ปูแบบในการเดนิทางเปลีย่นแปลงไป 
ประชากรส่วนใหญ่นิยมหนัมาขบัขีร่ถจกัรยานยนต์เพิม่มากขึน้กว่าการขบัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลที่ต้องเจอกบัสภาพ
ปัญหาการจราจรทีต่ิดขดัเป็นอย่างมากในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยประชากรส่วนใหญ่ทีห่นัมานิยมขบัขีร่ถจกัรยานยนต์
เพิ่มมากขึ้นนัน้ก็ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและเพื่อหลีกเลี่ยงจากสภาพปัญหาการจราจรดังกล่าว 
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เนื่องจากการเดนิทางโดยใช้รถจกัรยานยนต์เป็นรูปแบบการเดนิทางที่มคีวามคล่องตวัสูงช่วยประหยดัเวลาในการ
เดินทาง อีกทัง้มีค่าใช้จ่ายไม่สูงและประหยดัน ้ามนัมากกว่า เมื่อเทียบกบัการเดินทางโดยใช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล               
ซึ่งจากข้อได้เปรยีบดงักล่าวข้างต้นท าให้ปริมาณการใช้รถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มอีตัราเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี  
 ส าหรับรถจักรยานยนต์ที่จ าหน่ายในประเทศไทยนั ้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รถครอบครัว                      
รถครอบครัวกึ่งสปอร์ต และรถสปอร์ต ซึ่งรถครอบครัว มีสัดส่วนการจ าหน่ายสูงสุด ในสัดส่วนประมาณ 92%          
รองลงมาเป็น รถครอบครวักึ่งสปอรต์ มสีดัส่วนประมาณ 7% ส่วน และรถสปอรต์ ซึ่งมสีดัส่วนน้อยทีสุ่ด คอืประมาณ 
1% (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,กระทรวงคมนาคม. 2551) จากแนวโน้มดา้นพฤตกิรรมของผูใ้ช้
รถจักรยานยนต์ภายในประเทศไทย พบว่าในปัจจุบันมีการปรบัเปลี่ยนความนิยมจากรถจักรยานยนต์ประเภท
ครอบครวั มาเป็นรถจกัรยานยนต์แบบสปอรต์เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะรถจกัรยานยนตแ์บบสปอรต์ทีม่ขีนาดใหญ่ หรอื 
ทีน่ิยมเรยีกกนัว่ารถจกัรยานยนต ์”บิก๊ไบค ์(Big Bike)”  
 จากการเติบโตของตลาดรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปในประเทศไทยที่ผ่านมามอีตัราการขยายตวัอย่าง
รวดเรว็และต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ 2557 ตลาดรถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปทีจ่ดทะเบยีนอย่างถูกตอ้ง เพิม่ขึน้มากกว่า 
10,000 คนั หรอืเตบิโตกว่า 100% เมื่อเทยีบกบัตลาดรวมของปี พ.ศ 2555 อยู่ทีป่ระมาณ 5,500 คนั (รถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบค ์www.manager.co.th7/เมษายน/2557) ซึง่จากอตัราการขยายตวัของตลาดรถจกัรยานยนต์ประเภทนี้ เกดิขึน้
จากการที่ค่ายรถจักรยานยนต์ยุโรป รายใหญ่ทุกค่ายเดินหน้าท าการตลาดอย่างจริงจัง โดยน าเข้าและเปิ ดตัว
รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค์ยุโรป รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากวกิฤติเศรษฐกจิทัง้ในยุโรปและอเมรกิา ท าให้
ค่ายรถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป จากประเทศต่างๆ ทัว่โลกมองหาตลาดใหม่ๆ เขา้มาทดแทน โดยเลอืกประเทศไทย            
เป็นศนูยก์ลางในการผลติเพื่อสง่ออกไปจ าหน่ายยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาวจิยัในเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัจะเลอืกศกึษาเฉพาะผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบคย์ุโรป โดยแบ่งออกเป็น 4 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ ดคูาต ิ(Ducati) บเีอม็ดบัเบิล้ยู (Bmw) ไทรอมัพ ์(Triumph) และเคทเีอม็ 
(Ktm) เนื่องจากรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ทัง้ 4 ยี่ห้อดงักล่าว มีชื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัของผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์
ประเภทนี้ในประเทศไทย อกีทัง้ยงัเป็นทีต่อ้งการของตลาดและมอีตัราการขยายตวัทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เมื่อเทยีบกบั
รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยี่ห้ออื่น ๆ เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์โุรป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มลูทีไ่ด้
จากการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทัง้ผูผ้ลติและตวัแทนจ าหน่าย เพื่อใหส้ามารถน าไปพฒันาและ
ปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค รวมทัง้ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน
และสถานภาพสมรส ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาดและการโฆษณา กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
  1.1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ 
     1)  ชาย 
     2) หญงิ 
   1.1.2 อาย ุ
    1) 20 - 29 ปี  
    2) 30 - 39 ปี 
    3) 40 - 49 ปี 
    4) มากกว่า 50 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4  อาชพี 
    1) นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    3) พนกังานบรษิทัเอกชน  
    4) ประกอบธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 
    5) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ..................... 
    1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1) ต ่ากว่า 50,000 บาท 
    2) 50,001 – 75,000 บาท 
    3) 75,001 – 100,000 บาท 
    4) 100,001 – 125,000 บาท 
    5) 125,001 – 150,000 บาท 
    6) มากกว่า 150,001 บาท ขึน้ไป  
   1.1.6  สถานภาพสมรส 
    1) โสด 
    2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    3) หมา้ย / อย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่
  1.2  ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
    1) ยีห่อ้ 
    2) รปูลกัษณ์ภายนอกและการใชง้าน 
    3) สมรรถนะ  
    4) ผลติภณัฑต์กแต่งรถ 
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   1.2.2  ดา้นราคา (Price)  
   1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion)  
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก ่พฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ
สมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                 
ทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทัง้นี้ เพราะค าว่า “Demo” 
หมายถึง”People” ซึ่งแปลว่า ”ประชาชน ” หรือ ”ประชากร” ส่วนค าว่า ”Graphy” หมายถึง  “Writing Up” หรือ 
“Description” ซึ่งแปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้ เมื่อแยกพจิารณาจากรากศพัท์ ค าว่า “Demography” น่าจะมคีวามหมาย
ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ คอื วชิาทีเ่กีย่วกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์, และณรงค ์เทยีนสง่.  2521: 2)   
  ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 192) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขา หรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกีย่วกบั ความคดิประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค 
เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจของเขา หรอืหมายถึงการศกึษาถึงการตดัสนิใจและการกระท าของ
ผูบ้รโิภคที ่เกีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้  
 สมจิตร ล้วนจ าเริญ  (2546: 6) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคล           
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและการใชส้นิคา้หรอืบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมถึงกระบวนการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ก่อน 
และทีเ่ป็นตวัก าหนดใหเ้กดิการกระท าต่างๆ ขึน้ 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539: 4) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง”ปฏิกิรยิาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัการไดร้บัและการใชส้นิคา้และการบรกิารทางเศรษฐกจิรวมทัง้ กระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึง่เกดิ
ก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้” โดยแบ่งค าจ ากดัความออกเป็น 3 สว่น ทีส่ าคญั คอื 
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมสีนิค้าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็
ว่าคุม้ รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อความสะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความ
พยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกตอ้ง 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้  
4 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ ดคูาต ิ(Ducati) บเีอม็ดบัเบิล้ย ู(Bmw) ไทรอมัพ ์(Triumph) และ   เคทเีอม็ (Ktm)  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคทีใ่ชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทัง้ 4 ยี่ห้อ ได้แก่ ดูคาติ (Ducati) บีเอ็มดบัเบิ้ลยู (Bmw) ไทรอมัพ์ (Triumph) และเคทีเอ็ม (Ktm) ซึ่งทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนจ านวน 3,624 ราย โดยใช้สตูรการค านวณและก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% (ศิริวรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2549: 178) ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ เท่ากบั  360 
ตวัอย่าง  
 
ผลการวิจยั  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอสรุปผลดงัต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภคได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส เป็นดงันี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีจ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 90.28 และ            
เพศหญงิ มจี านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.72 ตามล าดบั 
 อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี มีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28 
รองลงมา คอื อายุ 40 - 49 ปี มจี านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.89 ถดัมามอีายุ 20 - 29 ปี มจี านวน 72 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 20.00 และอายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 50 ปีขึน้ไป มจี านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.83 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมีจ านวน 248 คน                
คดิเป็นรอ้ยละ 68.89 รองลงมา คอื ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.94 และระดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.17 ตามล าดบั 
 อาชีพ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ มจี านวน 178 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.44 รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72 ถัดมาเป็น
ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจี านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.94 และนักเรยีน / นักศกึษา และอื่นๆ มจี านวน 
50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.89 ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 75 ,001 – 100,000 
บาท มจี านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.22 รองลงมา คอื รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 100,001 – 125,000 บาท มจี านวน   
83 คน คิดเป็นร้อยละ 23.06 ถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 – 75,000 บาท มจี านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 
18.89 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 125,001 – 150,000 บาท มจี านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
มากกว่า 150,001 บาท ขึน้ไปมจี านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.28 และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า 50,000 บาท  
มจี านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.06 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มจี านวน 183 คน 
คดิเป็นร้อยละ 50.83 รองลงมา คอื สถานภาพโสด มจี านวน 149 คน คดิเป็นร้อยละ 41.39 และสถานภาพหม้าย /  
หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มจี านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.78 ตามล าดบั 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์ุโรป 
 ปัจจยัประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13  เมื่อพิจารณาเป็น           
รายดา้น พบว่า 
 ด้านผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 1 ขอ้ คอืขนาดซซีขีองรถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคท์ีใ่ช ้ตรงตามความต้องการของผูข้บัขี ่
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4. 25 และผูบ้รโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ คอื มอีะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถที่
มคีุณภาพไวบ้รกิารพรอ้มใช้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และผูบ้รโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ 
คอื รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงามโดดเด่น สะท้อนถึงความมีรสนิยมและความมีระดบั ของผู้ขบัขี่ มีระบบรกัษาความ
ปลอดภยั เช่น เบรค ที่ม ีมาตรฐาน และตราสนิค้ามชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัของผู้ขบัขี ่โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 
3.22 และ 3.01 ตามล าดบั 
 ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.06  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บรโิภค              
มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ คือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรกัษามคีวามเหมาะสม และราคาขายต่อใน
ทอ้งตลาดสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 และ 3.47 ตามล าดบั และผูบ้รโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง            
1 ขอ้ คอื มกีารใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 และผูบ้รโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย 2 ขอ้ 
คอื ราคาเหมาะกบัคุณภาพและยีห่อ้ และราคาสามารถตอบสนองความต้องการและสะทอ้นถงึความมรีะดบัของผูข้บัขี ่
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.54 และ 2.43 ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.87 เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า ผู้บริโภคมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 1 ข้อ คือมีจ านวนสาขาของโชว์รูมและศูนย์บรกิารครอบคลุม            
ทุกพื้นที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.42 และผู้บรโิภคมีระดับความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ข้อ คือ  โชว์รูมและ
ศนูยบ์รกิารมคีวามน่าเชื่อถอื และโชวร์มูและศนูยบ์รกิารอยู่ใกลก้บัรถไฟฟ้า BTS หรอืรถไฟใต้ดนิ MRT โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.31 และ 2.88 ตามล าดบั และผู้บรโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย 2 ขอ้ คอื โชวร์ูมและศูนยบ์รกิาร  
อยู่ในท าเลที่สะดวกเดนิทางได้ง่าย และโชว์รูมและศูนย์บรกิารมีที่จอดรถสะดวกสบายและมสีิง่อ านวยความสะดวก             
ครบครนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.55 และ 2.38 ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ คอื มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ  และมกีาร
บรกิารหลงัการขายที่ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45และ 3.42 ตามล าดบั และผู้บรโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบั
ปานกลาง 1 ขอ้ คอื มขีอ้เสนอพเิศษใหลู้กคา้ เช่น ลด,แลก,แจก,แถม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 และผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย 2 ขอ้ คอื มีอตัราดอกเบี้ยพิเศษในการผ่อนช าระกบัทางธนาคาร  และใส่ใจทุกขัน้ตอน              
ในการตรวจรกัษาและซ่อมบ ารุง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.58 และ 2.44 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์โุรป 
 พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์ุโรป ด้านวตัถปุระสงคก์ารใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ คอื ใชใ้นการ
แข่งขนัส าหรบัผู้ที่ชื่นชอบความเรว็และความแรงของรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และ
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ คอื ใช้ในการเดนิทางท่องเทีย่วทีม่รีะยะทางไกลและใชเ้วลาในการ
เดนิทางนาน เช่น การเดนิทางออกทรปิ ต่างจงัหวดั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 และผูบ้รโิภคมรีะดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คอื ใช้ในชวีติประจ าวนัเพื่อหลกีเลี่ยงจากสภาพปัญหาการจราจร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.12 
ตามล าดบั 
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 พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์โุรป ด้านความถ่ีของการใช้รถ จกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์ุโรป
ต่อสปัดาห ์เฉลีย่ 2.544 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมีค่วามถี่ของการใชม้ากทีส่ดุคอื 7 ครัง้ต่อสปัดาห ์และความถี่ของการใช้
น้อยทีส่ดุคอื 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 
 พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคย์ุโรป ราคารถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคย์ุโรป พบว่า ผู้บรโิภค 
ใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบคย์ุโรปมรีาคาเฉลีย่ที่ 717,697.222 บาท โดยมรีาคามากทีสุ่ดคอื 1,500,000 บาท และราคา
น้อยทีส่ดุคอื 300,000 บาท 
 ย่ีห้อรถจกัรยานบ๊ิกไบคท่ี์ใช้ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรปยีห่้อ 
DUCATI (ดูคาติ) มจี านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.22 รองลงมา คอื ใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค์ยุโรปยีห่้อ BMW 
(บีเอ็มดับเบิ้ลยู) มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17  ถัดมาใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปยี่ห้อ TRIUMPH               
(ไทรอมัพ์) มจี านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.06 และใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบคย์ุโรปยีห่้อ KTM (เคทเีอม็) มจี านวน  
20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.56 ตามล าดบั 
 ขนาดซีซีของรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคท่ี์ใช้ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบค์ขนาด 1,001 – 1,200 ซซี ีมจี านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมา คอื ใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์
ขนาด 801 – 1,000 ซซี ีมจี านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.28 ถดัมาใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคข์นาด 601 – 800 ซซี ี
มจี านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.11 ใช้รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค์ขนาด มากกว่า 1,201 ซซี ีขึน้ไป มจี านวน 48 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.33 ใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคข์นาด 401 – 600 ซซี ีขึน้ไป มจี านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.94 และ
ใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคข์นาดต ่ากว่า 400 ซซี ีมจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.83 ตามล าดบั 
 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการบ ารุงรกัษาต่อครัง้ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการบ ารุงรกัษาต่อครัง้ 10,001 – 25,000 บาท มจี านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.06 รองลงมา คอื  
มคี่าใชจ้่ายโดยประมาณในการบ ารุงรกัษาต่อครัง้ ต ่ากว่า 10,000 บาท มจี านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.06 ถดัมา  
มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการบ ารุงรกัษาต่อครัง้  25,001 – 40,000 บาทมีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83          
มคี่าใช้จ่ายโดยประมาณในการบ ารุงรกัษาต่อครัง้ 40,001 – 55,000 บาท มีจ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 2.50 และ            
มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการบ ารุงรกัษาต่อครัง้  55,001 – 70,000 บาท มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 
ตามล าดบั 
 รปูแบบในการช าระเงินเพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคย์ุโรป พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่            
ใช้รูปแบบการผ่อนช าระเพื่อซื้อรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป มจี านวน 243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.50 รองลงมา คอื            
ใชร้ปูแบบการช าระเงนิสดเพื่อซือ้รถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป มจี านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 ตามล าดบั 
 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อท่านมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์ุโรป พบว่า ผูท้ี่
ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกตนเองเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป 
มจี านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.28 รองลงมา คอื คนรกั/สามี,ภรรยา เป็นผู้ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป มจี านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.89 ถดัมาคอืเพื่อนเป็นผูท้ี่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจ
เลือกซื้อรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 บุคคลในครอบครวั/ญาติ เป็นผู้ที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป มจี านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.89 และบุคคลอื่นๆ 
เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป มจี านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.33 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมตฐิาน ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์ุโรปของผู้บริโภค
ในเขตกรงุเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป              
ทีแ่ตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า 
 ด้านวตัถปุระสงค์การใช้งาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ความถ่ีของการใช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ยุโรปต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน               
มีพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ด้านความถี่ของการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปต่อสปัดาห ์                
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ราคารถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์ุโรป พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป              
ทีแ่ตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ดา้นความถีข่องการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปต่อสปัดาห ์และดา้น
ราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบคย์ุโรปทีแ่ตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า 
 ด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน  พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้านไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ด้านความถ่ีของการใช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคย์ุโรปต่อสปัดาห์ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีข่องการ
ใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปต่อสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ด้านราคารถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคย์ุโรป พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมีพฤติกรรม            
การใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคารถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี
มพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปแตกต่างจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรอีย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 กล่าวคอื ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี            
มพีฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ด้านราคารถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปมากกว่าผู้บรโิภคที่มีระดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 69774.857 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิ๊กไบคย์ุโรป            
ทีแ่ตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ดา้นความถีข่องการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปต่อสปัดาห ์และดา้น
ราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบคย์ุโรปทีแ่ตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านวตัถุประสงค์การใช้งาน ดา้นความถี่ของการใชร้ถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปต่อสปัดาห ์
และดา้นราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์
บิก๊ไบคย์ุโรปทีแ่ตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า 
 ด้านวตัถุประสงค์การใช้งาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป               
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่พบว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด มพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน แตกต่างจาก
ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคอื ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด               
มพีฤตกิรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ด้านวตัถุประสงค์การใชง้าน น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/              
อยู่ดว้ยกนั โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .207 
 ด้านความถ่ีของการใช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบคย์ุโรปต่อสปัดาห์ พบว่า ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรส 
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีข่องการ
ใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปต่อสปัดาห ์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ด้านราคารถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคย์ุโรป พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป                 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์
ยุโรปของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิทางการตลาดมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ผลการวิจยั พบว่า  
 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านผลิตภัณฑ ์                
มคีวามสมัพนัธก์นักบัพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม 
หมายความว่า ถ้าหากผู้บริโภคมีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ              
ดา้นผลติภณัฑท์ีเ่พิม่สงูขึน้จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นวตัถุประสงคก์ารใช้
งานลดลงในระดบัต ่า 
 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กับ
พฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้านไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป                
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ของการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปต่อสปัดาห์ ผลการวิจยั 
พบว่า 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กบัพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นความถี่ของการ
ใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรปต่อสปัดาห ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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 สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิทางการตลาดมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ผลการวิจยั พบว่า 
 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด กบัพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ดา้นราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป 
มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ด้านราคารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุ โรป                
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์อยู่ในระดบัต ่าทัง้หมด โดยมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนั หมายความว่า ถา้หากผูบ้รโิภคมปัีจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิทาง
การตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค ์ดา้นราคารถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค์
ยุโรปเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา กบัพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป 
ดา้นราคารถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 
 1. จากผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
มพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้รโิภคทีม่ี
สถานภาพสมรสและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้ริโภคทีม่สีถานภาพโสดมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป 
ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชง้าน น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่
ทีใ่ชร้ถมอเตอรไ์ซตบ์ิก๊ไบคเ์ป็นผูท้ีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั และเลอืกใชถ้มอเตอรไ์ซตบ์ิก๊ไบคใ์นชวีติประจ าวนัเพื่อ
หลกีเลีย่งจากสภาพปัญหาการจราจร ซึง่สอดคลอ้งกบั กุลธร ทองหุม้ (2552) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมและ
การตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์เกยีร์อตัโนมตัิของลูกค้าในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา  ผลการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่มี
สถานภาพทีต่่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์เกยีรอ์ตัโนมตัดิา้นผลติภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทางการจา
หน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ ให้บรกิารและด้านพนักงานให้บริการแตกต่างกนั  และขดัแย้งกับ              
แคทลยีา มานะวงศ ์(2550) ไดศ้กึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์ของประชาชน
ในเขตเทศบาล จงัหวดัสกลนคร ผลการศกึษาพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกนั ไม่มคีวามแตกต่างในการตดัสนิใจซื้อ
รถจกัรยานยนต ์ 
 2. จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด กับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ด้านราคา
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป มีความสมัพันธ์กันกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ด้านราคา
รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดับต ่าทัง้หมด โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า ถา้หากผูบ้รโิภคมปัีจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบค ์ดา้นราคา
รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรปเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ทัง้นี้อาจเป็นกระแสบิ๊กไบค์ในช่วง 2 -3 ปีหลงัมานี้นับว่าแรงไม่แพ้            
อโีคคาร ์โดยแต่ละค่ายต่างทยอยน าเขา้และเปิดตวัรถรุ่นใหม่สูต่ลาดมอเตอรไ์ซคใ์หญ่มากขึน้ มกีารดไีซน์ทีท่นัสมยัและ
สวยงาม มกีารเลอืกใช้วสัดุไทเทเนียมมาเป็นส่วนประกอบของรถจกัรยานยนต์ ท าให้รถจกัรยานยนต์มนี ้าหนักเบา           
มากขึน้ โดยองคป์ระกอบเหล่านี้ลว้นท าใหร้าคาของรถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคเ์พิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย ในสว่นของช่องทาง



 12 

การจดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิทางการตลาด พบว่าไดม้คี่ายรถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบค ์ดงัๆ จากต่างประเทศมาเปิดโชว์
รูปในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เช่น บรษิัทเอ.พี.ฮอนด้า ซึ่งเป็นผู้น าอนัดับหนึ่งแห่งวงการรถจกัรยานยนต์ไทยตัวจริง 
เปิดตวั Honda BigWing โชวร์มูและศนูยบ์รกิารรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้บิก๊ไบคข์นาดใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก และใน
แต่ละค่ายรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้แข่งขนัการจดัโปรโมชัน่เพื่อให้ผู้บรโิภคได้ตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบท์            
ไดง้่ายขึน้ เช่น ใชเ้งนิดาวน์น้อยและมกีารผ่อนช าระในระยะยาว ท าใหผู้บ้รโิภคตอ้งเสยีดอกเบืย้สงูขึน้ สง่ผลใหผู้บ้รโิภค
มพีฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค ์ดา้นราคารถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรปเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543:26) กล่าวในเรื่อง ตวัแปรหรอืองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด ว่าเป็นตวักระตุ้นหรอื
สิง่เร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อในด้านของผลิตภัณฑ์ (Product) รูปร่างของผลิตภัณฑ์
ตลอดจนหบีห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออทิธพิลต่อกระบวนการซือ้ของผูบ้รโิภค หบีห่อทีส่ะดุดตาอาจท าใหผู้บ้รโิภค
เลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสนิใจซื้อ ป้ายฉลากที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์                 
ทีส่ าคญักจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคประเมนิสนิคา้เช่นกนั สนิคา้คุณภาพสงูหรอืสนิคา้ทีป่รบัเขา้กบัความต้องการบางอย่างของ             
ผูซ้ือ้มอีทิธพิลต่อการซื้อดว้ย ในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธข์อง
นักการตลาดในการท าใหม้ผีลติภณัฑ์ไวพ้รอ้มจ าหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบผลติภณัฑ์ แน่นอนว่าสนิคา้ที่มี
จ าหน่ายแพร่หลายและง่ายทีจ่ะซือ้กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคน าไปประเมนิประเภทของช่องทางทีน่ าเสนอกอ็าจก่ออทิธพิลต่อ
การรบัรูภ้าพพจน์ของผลติภณัฑ์ เช่น สนิคา้ทีม่ขีองแถมในรา้นเสรมิสวยชัน้ดใีนหา้งสรรพสนิคา้ท าใหส้นิคา้มชีื่อเสยีง
มากกว่าน าไปใช้บนชัน้วางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต  และในด้านของการส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing 
Communication) การส่งเสรมิการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บรโิภคได้ทุกขัน้ตอนของกระบวนการตัดสนิใจซื้อ 
ข่าวสารที่นักตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บรโิภครู้ว่าเขามปัีญหา สนิค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และ             
มนัสามารถสง่มอบใหไ้ดม้ากกว่าสนิคา้ของคู่แขง่ เมื่อไดข้า่วสารหลกัการซือ้เป็นการยนืยนัว่าการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้
ถูกตอ้ง 
 3.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์มรีะดบัความส าคญัมาก รองลงมาคอืดา้นราคา มรีะดบั
ความส าคญัปานกลาง ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด มรีะดบัความส าคญัปานกลาง และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    
มรีะดบัความส าคญัปานกลาง ตามล าดบั โดยดา้นผลติภณัฑผ์ูบ้รโิภคใหร้ะดบัความส าคญัเป็นอนัดบัหนึ่ง ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะรถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคม์ขีนาดซซีขีองรถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคท์ีใ่ชต้รงตามความตอ้งการของผูข้บัขี่ มอีะไหล่และ
อุปกรณ์ตกแต่งรถทีม่คีุณภาพไวบ้รกิารพรอ้มใช้ รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคม์รีูปลกัษณ์ภายนอกสวยงามโดดเด่น สะทอ้น
ถงึความมรีสนิยมและความมรีะดบั ของผูข้บัขี่ มรีะบบรกัษาความปลอดภยั เช่น เบรค ทีม่ ีมาตรฐาน และมตีราสนิคา้ 
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรบัของผู้ขบัขี่ ซึ่งสอดคล้องกับ  นิคร อินต๊ะกอก (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของพนัก งานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง                 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ของพนักงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยองทีม่คี่าเฉลีย่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรกคอื ปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบั
แคทลยีา มานะวงศ ์(2550) ไดศ้กึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์ของประชาชน
ในเขตเทศบาล จงัหวดัสกลนคร ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์            
มอีทิธพิลมากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบั ประภาส จนัทรอ์นิทร ์(2551) ไดศ้กึษาถงึ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัสว่นประสมการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งคอืดา้นผลติภณัฑ์ 
 4.  พฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์โุรปของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นใหญ่แลว้
บุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป คอืผูซ้ือ้เอง และสว่นใหญ่เลอืกรปูแบบ
ผ่อนช าระในการช าระเงนิเพื่อซือ้รถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนตใ์นแต่
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ละครัง้ ผู้ซื้อจะเป็นผู้ค้นหาขอ้มูลของสนิค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ซื้อเอง บุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์อาจจะเป็นเพยีงบุคคลทีช่่วยก าหนดสเปคหรอืคุณลกัษณะเฉพาะและ
ช่วยใหข้่าวสารเพื่อประเมนิทางเลอืก ผูซ้ือ้จะเป็นผูห้าทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและหาความคุม้ค่าทีด่ทีีสุ่ด โดยผูบ้รโิภคแต่ละ
คนจะมีวธิีการก าหนดทางเลอืกที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัความรู้หรอืขอ้มูลที่มอียู่ ผู้ที่มีความรู้หรอืมีข้อมูลมากย่อมมี
ทางเลอืกมากกว่าผูท้ีม่ขีอ้มลูน้อยหรอืไม่มเีลย และปัจจุบนัสนิเชื่อเช่าซือ้รถมอเตอรไ์ซคใ์หม่ สามารถท าไดง้่าย สะดวก 
และรวดเรว็ ผูป้ระกอบการบางทีม่ขีอ้เสนอทีห่ลากหลาย เช่น ดาวน์น้อย ผ่อนนาน หรอื ไม่ต้องมผีู้ค ้าประกนั เป็นต้น 
จงึท าให้ผู้ซื้อรถจกัรยานยนต์นิยมเลือกรูปแบบผ่อนช าระในการช าระเงินเพื่อซื้อรถจกัรย านยนต์ ซึ่งสอดคล้องกบั              
นิคร อนิต๊ะกอก (2550) ไดศ้กึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนตข์องพนกังาน
ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยอง ผลการศกึษาพบว่า พนักงานสว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต ์โดยไดร้บั
อิทธิพลจากตัวเองมากที่สุด และพนักงานส่วนใหญ่ซื้อรถจกัรยานยนต์โดยเงินผ่อนมากที่สุด และสอดคล้องกับ               
แคทลยีา มานะวงศ ์(2550) ไดศ้กึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์ของประชาชน
ในเขตเทศบาล จงัหวดัสกลนคร ผลการศกึษาพบว่า ผู้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถจกัรยานยนต์ ส่วนใหญ่
ตนเองเป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกซือ้ และสอดคลอ้งกบั ประภาส จนัทรอ์นิทร ์(2551) ไดศ้กึษาถงึ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเลอืกบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิในซือ้คอืตวัเองมากทีสุ่ด และผูต้อบแบบสอบถามใชว้ธิกีารช าระเงนิ
ผ่อนมากทีส่ดุ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  เน่ืองจากในการศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ในการศกึษาครัง้ต่อไปอาจใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ 
เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกต การทดลอง หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูลในเชงิลกึมากยิง่ขึน้ ซึง่จะมี
ประโยชน์ในการทราบปัจจยัที่แท้จรงิที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ยุโรป ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ปรบัปรุงการ
ด าเนินการทางการตลาดให้เหมาะสม และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 
 2.  ควรขยายขอบเขตหรอืเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปยงัพื้นที่จงัหวดัอื่น ๆ ที่ส าคญั เช่นเชียงใหม่ ขอนแก่น 
สงขลา เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางทีจ่ะท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์บิก๊ไบคย์ุโรป ของผูบ้รโิภคในแต่
ละพืน้ที ่เพราะในแต่ละพืน้ทีอ่าจจะมปัีจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.  ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการหาส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์
บิ๊กไบค์ยุโรป ในการศกึษาครัง้ต่อไปอาจเพิม่ส่วนประสมทางการตลาดเป็น 7P โดยเพิม่ในส่วนของ ด้านบุคคลหรอื
พนักงาน ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ เพื่อทราบถึงปัจจยัที่แท้จรงิของส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชร้ถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคย์ุโรป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร. กลัยกติต์ กีรติองักูร อาจารย์ที่ปรกึษา  
สารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ค าแนะน ารวมทัง้ตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องเพื่อให ้        
สารนิพนธฉ์บบับนี้เสรจ็สมบูรณ์ นอกจากนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์
ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเตมิในการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง 
แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ และกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื           
ทีใ่ชใ้นการวจิยัและแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
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วจิยัให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิง่ขึน้ และกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจนไดข้อ้มลูทีค่รบถว้นและสมบรูณ์ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั              
ศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยพ์เิศษทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ี
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาทีด่เีสมอมา 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบคุณ เจ้าหน้าที่โครงการ MBA คณะสงัคมศาตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั ทุกท่านที่ช่วย
อ านวยความสะดวก และประสานงานทุกอย่างจนท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา สมาชกิทุกคนในครอบครวั และเพื่อนๆ ทุกคน ทีค่อยห่วยใย ดูแล 
และคอยช่วยเหลอืในทุกๆ ด้าน รวมทัง้ยงัคอยเป็นก าลงัใจเสมอมา ท าให้ผู้วจิยัมีความมุมานะ พยายามจนประสบ
ความส าเรจ็ในวนัน้ี 
 สุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัขอมอบใหก้บับดิา มารดา และผู้ที่
ล่วงลบัไปแลว้ ตลอดจนครบูาอาจารยท์ุกท่านซึง่เป็นผูม้อบวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่แด่ผูว้จิยั 
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