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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภค โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอื ผู้บรโิภคที่สนใจเลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขา 

จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ ความถี่ค่า

รอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานโดยสถติใิชไ้ค-สแควร ์

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 19 - 29 ปี มีความถี่ในการป ัน่จกัรยานเสอืภูเขามีจํานวน 2 - 3 ครัง้ต่อเดือน สําเร็จการศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ี ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน/ลูกจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และ

สาเหตุหลกัในการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาคอืเพื่อสขุภาพ  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1. ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคลโดยรวม ประกอบด้วย เพศ อายุ ความถี่ในการป ัน่จกัรยาน ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสาเหตุในการป ัน่จกัรยานทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา

โดยรวมแตกต่างกนั 

 2. ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของจกัรยานเสอืภูเขา ประกอบด้วย 

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา และด้านส่งเสรมิการตลาดที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อจกัรยานเสอืภูเขา

โดยรวมแตกต่างกนั 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรม จกัรยานเสอืภูเขา 
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Abstract 

 

 This research intends to study Marketing Mix Factors Affecting Buying Behaviours of Mountain 

Bikes among Consumers, these samplings size ware mountain bikes buyer totalling 400 people. The 

survey was used as data collection tool and statistic applied in analyzing data was percentile and 

statistical while the hyper thesis type was Chi-square. 

 The survey found that most of the samplings are male, age between 19 – 29 years old, 

Frequency to biking 2 – 3 times per month, have a Bachelor Degree, worked as private company 

employees with an average income of between 10,001 – 20,000 ฿ per month. The main reason for 

buying the mountain bike is health. 

 The results of statistical significant level of 0.05 Found that: 

Consumers with different demographic factors including gender, age, the frequency of biking, education, 

career, average income per month and reasons for biking had different overall include on purchasing 

behavior of mountain bike 

 Consumers with different opinions toward marketing mix factors of mountain bikes including 

product factors, price factors and promotion factors had different overall purchasing behaviors. 

 

Keywords: Marketing Mix Factors, Behaviors, Mountain Bikes 

 

บทนํา   

 กระแสการป ัน่จกัรยานในประเทศไทยขยายวงกวา้งมากขึน้โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ทาํใหธุ้รกจิ

จกัรยาน มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทัง้ในด้านจํานวนผู้ใช้จกัรยาน และยอดจําหน่ายจกัรยานรวมถึง

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง เหน็ไดจ้ากการจดังาน มหกรรมจกัรยานของผูท้ีม่ใีจรกัการป ัน่และนอกจากน้ี ประเทศไทยยงั

เป็นทัง้แหล่งผลิตจกัรยานเพื่อส่งออก รวมถึงมีตัวแทนจําหน่ายอีกหลายราย ซึ่งแต่ละรายนําเข้าจกัรยานที่มี

ชื่อเสยีงจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก ยงัไม่นบัรวมตลาดจกัรยานมอืสองจากต่างประเทศ และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาท ิอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งจกัรยาน เสือ้ผา้ อุปกรณ์เสรมิ  รวมถงึธุรกจิบรกิารดา้นการท่องเทีย่วโดยจกัรยาน ซึง่

ในแต่ละปีสร้างเงนิหมุนเวยีนด้านการท่องเทีย่วภายในประเทศไม่ตํ่ากว่า 900 ล้านบาท ขอ้มูลทางการตลาดยงั

พบว่า ปจัจุบนัผูท้ีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร หนัมาใชบ้รกิารระบบขนสง่แบบรางมากขึน้ โดยมบีางส่วนหนัมาขบัขี่

จกัรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจําวนั จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีจํานวนผู้ใช้จกัรยานทัว่ประเทศ 2, 

250,000 คน แบ่งเป็น ผู้ใช้จกัรยานในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 150,000 คน ผู้ใช้จกัรยานในจงัหวดัอื่น ๆ อกี 

2,100,000 คน โดยในจํานวนน้ี มผีู้ใช้จกัรยานเพื่อการเดนิทางท่องเที่ยวมากถึง 260,000 คน และมแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ (หนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส.์2556: ออนไลน์) 

 กจิกรรมป ัน่จกัรยานเสอืภูเขาเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ทัว่ทุกภาค

ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเมอืง หรอืตามหมู่บา้นในชนบท แมแ้ต่พืน้ทีว่นอุทยานแห่งชาตหิรอืบนเกาะและ

เป็นหนทางหน่ึงของการออกกําลงักายแบบแอโรบคิที่ได้รบัความนิยมสูงในบ้านเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

เพราะนอกจากจะเป็นการออกกําลงักายทีไ่ม่ต้องลงน้ําหนัก มโีอกาสบาดเจบ็น้อย ไดบ้รหิารกลา้มเน้ือทัง้สะโพก 

ตน้ขา น่อง ขอ้ต่อ ไปจนถงึหวัใจ ใหเ้ราไดอ้อกแรงเรยีกเหงื่อแลว้ยงัเป็นกฬีาทีท่า้ทาย เตมิความอสิรเสรใีหห้วัใจ

ขณะขบัป ัน่ แถมยงัไดค้วามสนุกสนานจากการท่องเทีย่วไปตามเสน้ทางทีผ่่าน พรอ้มกบัเพื่อนๆ ร่วมทางทีร่กัใน
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กจิกรรมเดยีวกนั ได้มโีอกาสพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ช่วยเหลอืเกื้อกูลเกดิเป็นสงัคมเลก็ๆ ที่เต็มไปด้วย

น้ําใจไมตร ีจงึไม่แปลกนักที่จะเหน็ใครที่ได้ลองร่วมกจิกรรมป ัน่จกัรยานเสอืภูเขาครัง้แรกกม็กัจะติดใจจนเกิด

กจิกรรมป ัน่จกัรยานเสอืภูเขาครัง้ต่อไป ไม่เพยีงเท่าน้ียงัมคีนไทยบางคนทีร่กัการป ัน่จกัรยานถงึขนาดเดนิทางรอบ

โลกดว้ยการป ัน่จกัรยานเสอืภูเขามาแลว้  

 การทาํวจิยัครัง้น้ี จะเป็นการศกึษาความสมัพนัธข์องลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ

ซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค จากขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง

การจดัจําหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด) เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้้ประกอบการนําไปปรบัปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้

ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั และสรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ ทัง้ดา้นการรกัษา

ลูกค้า และเพิม่ลูกค้าใหม่ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานและการให้บรกิารที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ

บรษิทัขายรถจกัรยาน ผูใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้ และผูส้นใจ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 1. เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

ทางการตลาด การกาํหนดกลยุทธ ์การปรบัปรุงผลติภณัฑใ์นอนาคต ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทางธุรกจิน้ีได้

อย่ามปีระสทิธภิาพ 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นจกัรยานเสอืภูเขา ทราบว่าปจัจยัใด ส่งผลต่อพฤตกิรรม

การเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา 

 3. เพื่อศกึษาเป็นขอ้มูลให้ผู้ที่สนใจนําไปศกึษาค้นควา้ เป็นขอ้มูลอ้างองิหรอืนําไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน

การศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

 1. ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 1.1 เพศ  

      1.1.1   ชาย 

      1.1.2    หญงิ 

 1.2 อายุ 

  1.2.1   8 - 18 ปี 

    1.2.2   19-29 ปี 

    1.2.3   30-39 ปี 

     1.2.4   40-49 ปี 

     1.2.5   50-59 ปี 

     1.2.6   มากกว่า 60 ปี 

 1.3   ความถีใ่นการป ัน่จกัรยานเสอืภูเขา 

    1.3.1   1 ครัง้ต่อเดอืน 

     1.3.2   2 - 3 ครัง้ต่อเดอืน 

    1.3.3   4 - 5 ครัง้ต่อเดอืน 

     1.3.4   มากกว่า 5 ครัง้ 
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 1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

     1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     1.4.2 ปรญิญาตร ี

  1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

 1.5 อาชพี 

     1.5.1 นกักฬีาอาชพี 

     1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง 

     1.5.3 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.5.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 

     1.5.5 นกัเรยีน/นกัศกึษา 

   1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

      1.6.1   10,001 – 20,000 บาท 

        1.6.2   20,001 – 30,000 บาท 

  1.6.3   30,001 – 40,000 บาท 

  1.6.2   40,001 – 50,000 บาท 

      1.6.3   มากกว่า 50,000 บาท 

    1.7 สาเหตุในการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา 

  1.7.1 เพื่อสขุภาพ 

  1.7.2 เพื่อรวมกลุ่ม/ทาํกจิกรรมร่วมกบัเพื่อนในสงัคม 

  1.7.3 มคีวามชื่นชอบหรอืความสนใจสว่นตวั 

 2.  ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

     2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

     2.2 ดา้นราคา 

     2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

     2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 ตวัแปรตาม(Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา 

     

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ ความถี่ในการป ัน่จกัรยาน ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาแตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายและ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี คอื ประชากรทีเ่ป็นทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีเ่ล่นกฬีาจกัรยานเสอื

ภูเขาเป็นประจาํตามการจดักจิกรรมนกัป ัน่เสอืภูเขา เน่ืองจากกลุ่มประชากรดงักล่าวเคยเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอนจงึใชว้ธิกีารคํานวณหาจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรสาํหรบั

กรณีทีไ่ม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา.2545:26) และกาํหนดค่าความผดิพลาดไวไ้ม่เกนิ
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รอ้ยละ 5 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ประมาณ 95% ไดจ้าํนวนตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง เพิม่กลุ่มตวัอย่างประมาณ 4 

% ของกลุ่มตวัอย่าง รวมจาํนวนตวัอย่างทัง้หมด 400 คน   

วิธีการสุ่มตวัอย่าง มขีัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทีน้ี่จะทาํการเลอืกสุ่มผูท้ีซ่ือ้และใช้

งานจกัรยานเสอืภูเขา 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอย่างแบบ Convenience Sampling เป็นวธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก เพื่อ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มนักป ัน่จกัรยานเสอืตามการจดักจิกรรมป ัน่จกัรยานเสอื

ภูเขา เช่น กจิกรรมป ัน่จกัรยานเสอืภูเขาการกุศลจงัหวดักาญจนบุร ีโครงการ"สมุทรปราการใจเกนิร้อย2015", 

ชมรมจกัรยานเมอืงเหน่อสพุรรณบุรชีวนป ัน่ "ป ัน่สองน่อง ท่อง 5 ขนุเขา" เป็นตน้ 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา”ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค”

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ ความถี่ในการป ัน่

จกัรยานเสอืภูเขา ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ 

 กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 19-29 ปี มคีวามถีใ่นการ

ป ัน่จกัรยานเสอืภูเขา 2-3 ครัง้ต่อเดือน มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได ้

10,001-20,000 บาท ต่อเดอืน  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค  

 ด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยมี

น้ําหนกัเบา  ใชง้านสะดวก จาํนวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.8 รองลงมา ใหค้วามสาํคญักบัชื่อเสยีงของยีห่อ้ของ

จกัรยานเสอืภูเขา จาํนวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 และใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลติภณัฑอ์ื่นๆ จํานวน 86 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 ตามลาํดบั 

 ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญปจัจัยด้านราคาในเรื่องราคา

เหมาะสมกบัวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ จาํนวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 รองลงมา ใหค้วามสาํคญักบัมหีลายราคาให้

เลอืกตามประเภทสนิคา้ จาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 ใหค้วามสาํคญักบัราคามคีวามคุม้ค่ากบัการใชง้าน

และเงินที่จ่ายไป จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และให้ความสําคญักบัราคาสามารถต่อรองได้ จํานวน          

37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ตามลาํดบั 

 ด้านการจดัจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัปจัจัยด้านการจัด

จําหน่ายในเรื่องสถานที่จดัจําหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาให้

ความสําคญักบัมีสาขา/ตัวแทนจําหน่าย สามารถหาซื้อได้ง่าย จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และให้

ความสาํคญักบัมเีวบ็ไซต์ทีบ่่งบอกรายละเอยีด ราคา วธิกีารสัง่ซือ้จกัรยานเสอืภูเขาอย่างครบถ้วน และสามารถ

สัง่ซือ้ออนไลน์ได ้จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.2 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัปจัจยัด้านการ

สง่เสรมิการตลาด ในเรื่องการโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น ทางเวบ็ไซด ์นิตยสาร จนเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป จํานวน 

216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54 รองลงมาใหค้วามสาํคญักบัพนกังานขายคอยแนะนําสนิคา้และแจง้ขอ้มูลข่าวสารสนิคา้
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รุ่นใหม่จํานวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 28.2 และให้ความสําคญักบัการจดัรายการส่งเสรมิการขาย เช่น การลด

ราคาสนิคา้ มกีารใหข้องแถม จาํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภค 

ทีต่อบแบบสอบถามมากที่สุดเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาในช่วงราคา 10,001 - 30,000 บาท รองลงมาเลอืกซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาในช่วงราคา ตํ่ากว่า 10,000 บาท  มากทีสุ่ดมกีารคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อประกอบการซือ้จกัรยานเสอื

ภูเขาจากบุคคลทีเ่คยมปีระสบการณ์ใชก่้อน รองลงมาคน้คว้าขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาจาก

ศนูยบ์รกิารและตวัแทนจาํหน่าย ช่องทางทีซ่ือ้จกัรยานเสอืภูเขาจากรา้นคา้และตวัแทนจดัจําหน่าย รองลงมา ซือ้

จากห้างสรรพสนิค้า มากที่สุดมจีํานวนจกัรยานที่เคยซือ้ 1 คนั รองลงมามจีกัรยาน 2-3 คนั การวางแผนจะซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาคอืซือ้ เหตุผลสาํคญัทีท่ําใหซ้ือ้จกัรยานเสอืภูเขาในอนาคต มากทีสุ่ดเพื่อทดแทนคนัเก่าทีช่ํารุด 

รองลงมา เพื่อสะสมจกัรยานเสอืภูเขา 

 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1  

  สมมติฐาน 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อจักรยานเสอืภูเขา

แตกต่างกนั ในด้านราคาจกัรยานเสอืภูเขาที่เลอืกซือ้ การค้นควา้ขอ้มูลเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานโดย

ตนเอง บุคคลที่เคยมปีระสบการณ์ใช้มาก่อน จํานวนจกัรยานทีเ่คยซื้อ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อจกัรยาน และ 

เหตุสาํคญัในการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา

แตกต่างกนั ในด้านราคาจกัรยานเสอืภูเขาที่เลอืกซือ้ การค้นควา้ขอ้มูลเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานโดย

ตนเอง เวบ็ไซด ์จาํนวนจกัรยานทีเ่คยซือ้ ช่องทางทีซ่ือ้จกัรยานแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้จกัรยาน และเหตุสาํคญั

ในการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ในการป ัน่จกัรยานทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืก

ซื้อจักรยานเสือภูเขาแตกต่างกัน ในด้านราคาจักรยานเสือภูเขาที่เลือกซื้อ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้การ

ประกอบการซือ้จกัรยานโดยตนเอง บุคคลทีเ่คยมปีระสบการณ์ เวบ็ไซด ์ศูนยบ์รกิารและตวัแทนจําหน่าย จํานวน

จกัรยานทีเ่คยซือ้ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้จกัรยาน และเหตุสาํคญัในการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยาน

เสอืภูเขาแตกต่างกนั ในด้านราคาจกัรยานเสอืภูเขาที่เลือกซื้อ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อ

จกัรยานโดยบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ เว็บไซด์ ศูนย์บริการและตัวแทนจําหน่าย จํานวนจักรยานที่เคยซื้อ 

ช่องทางทีซ่ือ้จกัรยาน แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้จกัรยาน และเหตุสาํคญัในการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา

แตกต่างกนั ในด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อจกัรยานโดยเวบ็ไซด์ ศูนย์บรกิารและตวัแทน

จาํหน่าย สือ่โฆษณาทางนิตยสาร และเหตุสาํคญัในการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา

แตกต่างกนั ในดา้นราคาของจกัรยานทีเ่ลอืกซือ้ การคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานโดยบุคคลที่

เคยมปีระสบการณ์ใช้มาก่อน เวบ็ไซด์ สื่อโฆษณาทางนิตยสาร และเหตุสําคญัในการซื้อจกัรยานเสอืภูเขา ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  สมมตฐิานขอ้ที ่1.7 ผูบ้รโิภคทีม่สีาเหตุการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การเลือกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาแตกต่างกนั ในด้านราคาของจกัรยานที่เลือกซื้อ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้การ

ประกอบการซือ้จกัรยานโดยประสบการณ์ของตนเอง บุคคลทีเ่คยมปีระสบการณ์ใชม้าก่อน ช่องทางทีซ่ือ้จกัรยาน 

จํานวนจกัรยานที่เคยซื้อ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อจกัรยาน และเหตุสําคัญในการซื้อจักรยานเสอืภูเขา ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2  

  สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา

ของผูบ้รโิภค ในดา้นราคาของจกัรยานทีเ่ลอืกซือ้ การคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานโดยบุคคลที่

เคยมปีระสบการณ์ใชม้าก่อน เวบ็ไซด ์แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้จกัรยาน และเหตุผลทีส่าํคญัในการซือ้จกัรยาน 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 ปจัจยัดา้นราคามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของ

ผู้บริโภค ในด้านราคาของจักรยานที่เลือกซื้อ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อจักรยานโดย

ประสบการณ์ของตนเอง บุคคลทีเ่คยมปีระสบการณ์ใชม้าก่อน เวบ็ไซด ์ศูนยบ์รกิารและตวัแทน จําหน่ายช่องทาง

ทีซ่ือ้จกัรยาน และจาํนวนจกัรยานทีเ่คยซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานข้อที่ 2.3 ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ

จักรยานเสือภูเขาของผู้บริโภค ในด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อจักรยานจากเว็บไซด ์

ศนูยบ์รกิารและตวัแทน สือ่โฆษณาทางนิตยสาร ช่องทางทีซ่ือ้จกัรยาน และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้จกัรยาน ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานข้อที่ 2.4 ปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค ในดา้นราคาของจกัรยานที่เลอืกซือ้ การค้นควา้ขอ้มูลเพื่อใชก้ารประกอบการซื้อ

จกัรยานโดยบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ใช้มาก่อน เว็บไซด์ ศูนย์บริการและตัวแทน สื่อโฆษณาทางนิตยสาร 

จาํนวนจกัรยานทีเ่คยซือ้ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้จกัรยาน และเหตุผลสาํคญัในการซือ้จกัรยาน ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 การศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของ

ผูบ้รโิภค ผูว้จิยัมขีอ้คน้พบและประเดน็ทีน่่าสนใจนํามาอภปิรายดงัน้ี 

1. การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 

 ผลจากการศกึษาลกัษณะขอ้มูลบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคเป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 19 - 29 

ปี มคีวามถีใ่นการป ัน่จกัรยานเสอืภูเขา 2-3 ครัง้ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/

ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท สาเหตุที่เลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขา เพื่อสุขภาพ ซึ่งผลวจิยั

สอดคลอ้งกบั ปิยนัท อาภาสกุลเดช (2554) ศกึษา ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การเลอืกซือ้ไมแ้บดมนิตนัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

อายุระหว่าง 20-29 ปี โดยเล่นกฬีาแบดมนิตนัในวนัศุกร์-วนัอาทติย์ การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืสูงกว่า มี

อาชีพเป็นพนังงานเอกชนลูกจ้างและส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,001-30,000 บาทต่อเดือน และผลวิจัยไม่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารชิาต จําเขยีน (2555) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้จกัรยานประเภท

เสอืภูเขาของนักป ัน่จกัรยานในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ความถี่ในการป ัน่จกัรยานต่อสปัดาห์ของกลุ่มตัวอย่าง       

สว่นใหญ่คอื 4-5 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 
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2.การวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาด 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัดา้นผลติภณัฑโ์ดยเน้นเรื่องจกัรยานเสอืภูเขามี

น้ําหนกัเบา ใชง้านสะดวก ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยา ตัง้มลีาภ (2556) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืก

ซื้อรถจกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ของจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คํานึงถึง 

คุณภาพของยีห่อ้รถจกัรยานบิก๊ไบค ์ 

 ทัง้ปจัจยัด้านราคาและปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ผลวจิยัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปารชิาต          

จาํเขยีน (2555) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้จกัรยานประเภทเสอืภูเขาของนกัป ัน่จกัรยานในจงัหวดั

เชยีงใหม่ พบว่าปจัจยัด้านราคาที่มอีิทธพิลมากที่สุด คือ ราคาที่จําหน่ายมคีวามเหมาะสม และปจัจยัด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ คอื หาสิง่ของทีต่อ้งการไดง้่าย 

 ปจัจยัดา้นสง่เสรมิการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัในเรื่องการโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น ทาง

เว็บไซด์ นิตยสาร จนเป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ คอตเลอร์ และอมัสตรอง (สราวุธ  

อนันตชาต.ิ2549 : 3-4 ;อา้งจาก Kotler & Armstrong.2004)  กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

หมายถงึ การใช้ความพยายามของผูข้าย ทีร่เิริม่สรา้งสรรคข์ึน้หลายๆ วธิผีสมผสานกนั เพื่อใช้เป็นช่องทางการ

สือ่สารขอ้มลูขา่วสาร และเชญิชวนใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่สนอขายรวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ข้า่วสารยอมรบัความคดิที่

นําเสนอไปดว้ย (G.Belch&M.Belch,2004) และผลวจิยัสอดคลอ้งกบั ศลิป์ศรุต บุญศริ ิ(2555) ศกึษา ปจัจยัดา้น

สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้ลาเนจของผูบ้รโิภคหญงิ ในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด สือ่โฆษณาเป็นปจัจยัทีม่แีรงจงูใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้ลาเนจมากทีส่ดุ  

3.  การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขา ของผูบ้รโิภค 

 ราคาจกัรยานเสอืภูเขาที่ต้องการจะเลอืกซื้อ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัราคาจกัรยานเสอืภูเขา

ในช่วงราคาระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารชิาต จําเขยีน (2555) ศกึษาปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้จกัรยานประเภทเสอืภูเขาของนักป ัน่จกัรยานในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าขอ้มูลพืน้ฐาน 

ในการซื้อจักรยานเสือภูเขาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซื้อจักรยานเสือภูเขาระดับราคาในการซื้ออยู่ระหว่าง             

10,001 – 30,000 บาท  

 การค้นคว้าขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการซื้อจกัรยานเสอืภูเขา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักบัการ

ค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการซื้อจกัรยานเสอืภูเขาจากบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ใช้ก่อน ซึ่งสอดคล้องกบั

แนวคดิของ ฉตัยาพร เสมอใจ (2549: 54 - 60) กล่าวว่า การคน้หาขอ้มลู ผูบ้รโิภคจะพยายามหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัผลติภณัฑใ์หม้ากทีสุ่ด เพื่อนํามาใชใ้นการตดัสนิใจ เช่น เมื่อผูบ้รโิภคต้องการซือ้คอมพวิเตอร ์กจ็ะทําการหา

รายละเอยีดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์โดยการสอบถามจากรา้นคา้ เพื่อน ผูรู้ ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลคอมพวิเตอรท์ีค่าดว่าจะ

เหมาะสมกบัตนเอง 

 ช่องทางที่ซือ้จกัรยานเสอืภูเขา พบว่า พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้จากรา้นค้าและตวัแทนจําหน่าย  

ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาจํานวนจักรยานที่เคยซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุดมีจกัรยาน 1 คนั และด้านการวางแผนจะซื้อจกัรยานเสอืภูเขาในอนาคต พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุจะซือ้จกัรยานเสอืภูเขาในอนาคต 

 เหตุผลสําคญัทีท่ําให้ซือ้จกัรยานเสอืภูเขาในอนาคต พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถาม

มากทีส่ดุจะซือ้จกัรยานเสอืภูเขาในอนาคตเพื่อทดแทนคนัเก่าทีช่ํารุด สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฉัตยาพร เสมอใจ 

(2549: 54 - 60) กล่าวว่า การตอบสนอง (Response) เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

อนัเป็นการตอบสนองต่อสิง่เรา้ เมื่อสนิคา้เดมิหมด เมื่อต้องการใชบ้รกิารในขณะนัน้ หรอืวางแผนการซือ้ล่วงหน้า
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ก่อนทีจ่ะตอ้งใชใ้นครัง้ต่อไป หรอืก่อนทีข่องเดมิจะหมด หรอืซือ้เมื่อมกีารมอบขอ้เสนอพเิศษ ซึง่อาจส่งผลถงึการ

ตดัสนิใจซือ้ในปรมิาณทีม่ากกว่าทีต่ัง้ใจจะซือ้ดว้ย 

4.การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ดา้นราคาจกัรยานเสอืภูเขา 

 พฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภคในดา้นราคาจกัรยานเสอืภูเขามคีวามแตกต่างกนั 

เมื่อพจิารณาจากปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ทัง้ในด้านเพศ อายุ ความถี่ในการป ัน่จกัรยาน ระดบัการศกึษา 

รายไดต่้อเดอืน และสาเหตุในการป ัน่จกัรยานซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปทัมพ์งษ์ ขาํเกดิ (2551) ศกึษาปจัจยั

ทีม่ผีลต่อการซือ้รถจกัรยานยีห่อ้ฮอนดา้ในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีและรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมปีจัจยัในการ

ซือ้รถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แตกต่างกนั 

 พฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภคในดา้นราคาจกัรยานเสอืภูเขามคีวามแตกต่างกนั

ดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา และดา้นสง่เสรมิการตลาด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ณัฏฐนันท์ อังธารารักษ์ (2548) ศึกษาทัศนคติทางด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ

รถจกัรยานยนตข์องผูซ้ือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ือ้รถจกัรยานยนต์ เพศแตกต่างกนัมทีศันคตทิางดา้น

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซื้อรถจกัรยานยนต์แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั .05 โดยมี

ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์สว่นระดบัการศกึษาของผูซ้ือ้รถจกัรยานยนตแ์ตกต่างกนัทศันคตทิางดา้นผลติภณัฑ์

ในการเลอืกซือ้รถจกัยานยนต์ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนลกัษณะประชากร ดา้นอายุ 

อาชพีรายไดแ้ละสถานภาพสมรส ทีแ่ตกต่างกนัของผูซ้ือ้รถจกัรยานยนต์ทางดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลอืกซื้อรถจกัรยานยนต์พบว่ามทีศันคตใินการเลอืกซือ้ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูซ้ื้อรถจกัรยานยนต์ทีม่พีืน้ที่

อาศยัแตกต่างกนั มทีศันคตใินการเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต ์ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสรมิการตลาดแตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

4.2 ดา้นคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานเสอืภูเขา 

4.2.1 ดา้นคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาจากประสบการณ์ของตนเอง 

 พฤติกรรมการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภคในด้านค้นคว้าขอ้มูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาจากประสบการณ์ของตนเองมคีวามแตกต่างกนัดา้นปจัจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นเพศ 

อายุ ความถี่ในการป ัน่จกัรยาน และสาเหตุในการป ัน่จกัรยานซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภทัรวดี โชติมิตร 

(2556) ศกึษาพฤตกิรรมและปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รถจกัรยานยนต์ของผู้บรโิภคในเขตบาง

บอน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านต่างๆ ทัง้ เพศ อายุระดบัการศกึษา สถานะภาพสมรส อาชีพ 

จํานวนสมาชกิในครอบครวั และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ล้วนแล้วต่อส่งผลกบัพฤตกิรรมดา้นต่างๆ อาท ิยี่ห้อของ

จกัรยาน ทาํการตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง   

4.2.2 ด้านค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อจกัรยานเสอืภูเขาจากบุคคลที่เคยมปีระสบการณ์             

ใชม้าก่อน  

 พฤติกรรมการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภคในด้านค้นคว้าขอ้มูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาจากบุคคลทีเ่คยมปีระสบการณ์ใชม้าก่อนมคีวามแตกต่างกนัดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และด้านส่งเสรมิการตลาด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปฏพิทัธ์ พนัธุบรรยงก์กุล (2554) 

ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเลอืกซื้อจกัรยานยนต์ประเภทออโตเมตกิ ของวยัรุ่นในจงัหวกัเชยีงใหม่ พบว่า 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ คอื บุคคลในครอบครวั/ญาต ิอกีทัง้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบั 

ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์ประเภทออโตเมตกิ ทุกๆดา้นมรีะดบัความคดิเหน็ 
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“เหน็ดว้ย” โดยแยกเป็นปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการออกแบบ (Product) ปจัจยัดา้นราคา (Price) ปจัจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (Place) และปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

4.2.3 ดา้นคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาจากเวบ็ไซด ์

 พฤติกรรมการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภคในด้านค้นคว้าขอ้มูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาจากเวบ็ไซดม์คีวามแตกต่างกนัดา้นปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นอายุความถี่ในการ

ป ัน่จกัรยาน ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืนซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรีาภรณ์ สริพิาณิชยพงศ์

(2546) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในการซือ้สนิคา้และบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้อนิเตอร์เน็ตเพื่อการรวบรวมขอ้มูลและติดต่อสื่อสาร การรบัรู้ข่าวสารและโฆษณาบน

อนิเตอรเ์น็ต และการรบัรูข้า่วสารและโฆษณาบนอนิเตอรเ์น็ตของกลุ่มตวัอย่างนัน่ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

และบรกิารนัน้ๆ ทัง้ในทนัทหีรอืภายหลงั   

4.2.4 ดา้นคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาจากศนูยบ์รกิารและตวัแทนจาํหน่าย 

 พฤติกรรมการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภคในด้านค้นคว้าขอ้มูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาจากศนูยบ์รกิารและตวัแทนจาํหน่าย มคีวามแตกต่างกนัดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาดซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยธดิา บุญเปลีย่น (2550) 

ศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกรา้นจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ของผูบ้รโิภคในอําเภอเวยีง

แหงจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดร้บัขอ้มูลจากตวัแทนจําหน่ายในเขตอําเภอเวยีงแหง 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคญัต่อการเลือกร้านจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ปจัจัยด้าน

ผลติภณัฑ ์และปจัจยัดา้นราคา 

4.2.5 ดา้นคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อใชก้ารประกอบการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาจากสือ่โฆษณาทางนิตยสาร 

 พฤติกรรมการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภคในด้านค้นคว้าขอ้มูลเพื่อใช้การประกอบการซื้อ

จกัรยานเสอืภูเขาจากสื่อโฆษณาทางนิตยสารมคีวามแตกต่างกนัด้านปจัจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภค ทัง้ในด้าน

อาชพีและรายได้ต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกบั สุกชัญา สงัขนุ์ช (2557) ศึกษา การรบัรู้สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อสนิค้าในศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลที่

ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษารายได้และอาชพี ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการรบัรู้สื่อ

โฆษณษาจากสถานีวทิยุ สื่อโฆษณาจากนิตยสารและการตดัสนิใจซือ้สนิค้าแตกต่างกนัของผูบ้รโิภคศูนยก์ารศ้า

เซน็ทรลัพลาซ่า 

 4.3 ดา้นช่องทางทีซ่ือ้จกัรยานเสอืภูเขา  

 พฤติกรรมการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บรโิภคในด้านช่องทางที่ซื้อจกัรยานเสอืภูเขา มคีวาม

แตกต่างกนัดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และช่องทางการจดัจําหน่าย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ณวฒัน์ วรสง่าศลิป์ (2554) ศกึษาปจัจยัทางการตลาดที่มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์

ฮอนด้าระบบหวัฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเีพศต่างกนัให้ความสําคญักบัด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่ายและด้านการส่งเสรมิการตลาดต่างกนั อายุต่างกนัให้ความสําคญักบัด้านราคาต่างกนั 

สถานภาพและการศกึษาต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัดา้นการส่งเสรมิการตลาดต่างกนั อาชพีต่างกนัใหค้วามสาํคญั

กบัด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายต่างกนั รายได้ต่างกนัหึความสําคญัด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาดต่างกนั 

4.4 ดา้นจาํนวนจกัรยานทีท่่านเคยซือ้ 

 พฤติกรรมการเลือกซื้อจักรยานเสอืภูเขาของผู้บริโภคในด้านจํานวนจักรยานที่ท่านเคยซื้อมีความ

แตกต่างกนัดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาด ซึง่
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รพพีรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้บรกิารนิตยสารดิ

จดิอลของผูบ้รโิภค พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นส่งเสรมิการตลาด มผีล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิดิอลของผูบ้รโิภค ในดา้นจาํนวนการซือ้ และช่องทางดาวโหลด 

4.5 ดา้นในอนาคตท่านวางแผนไวว้่าจะซือ้จกัรยานเสอืภูเขา 

 พฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภคดา้นในอนาคตท่านวางแผนไวว้่าจะซือ้จกัรยานเสอื

ภูเขามคีวามแตกต่างกนัดา้นปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นเพศ อายุ ความถี่ในการป ัน่จกัรยาน ระดบั

การศกึษา อาชพีและสาเหตุในการป ัน่จกัรยาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวณีา สุรยิประภากร (2551) ศกึษา 

ความรู้ความเข้าใจ และทัศคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออีโค คาร์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถอโีค คารท์ี่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ

ขึน้อยู่กบัอายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั  

 พฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภคดา้นในอนาคตท่านวางแผนไวว้่าจะซือ้จกัรยานเสอื

ภูเขามคีวามแตกต่างกนัด้านปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ และด้านส่งเสรมิการตลาด ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบังานวจิยั วรเทพ เจมิจุตธิรรม (2557) ศกึษา ปจัจยัสว่นประสบทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อกรตดัสนิใจซือ้

รถยนตไ์ฮบรคิ กรณีศกึษา Toyota Prius พบว่า ในสว่นของการเปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจในการซือ้รถยนต์ไฮบรคิ Toyota Prius จําแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายได้ ครอบครวั) พบว่า ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิ

การตลาด ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

4.6 ดา้นเหตุผลสาํคญัทีท่าํใหท้่านตดัสนิใจซือ้ในอนาคต 

  พฤติกรรมการเลือกซื้อจกัรยานเสอืภูเขาของผู้บริโภคด้านเหตุผลสําคญัที่ทําให้ท่านตัดสนิใจซื้อใน

อนาคตมคีวามแตกต่างกนัดา้นปจัจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นเพศ อายุ ความถีใ่นการป ัน่จกัรยาน ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและสาเหตุในการป ัน่จกัรยานซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กุลธร ทองหุ้ม 

(2552) ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของลูกค้าในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบว่า เหตุผลการซื้อรถจกัรยานยนต์เกียร์อตัโนมตัิโดยพิจารณาจากรูปลกัษณ์เทคโนโลยี

ทนัสมยั ลกูคา้ทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานเกยีรด์า้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารและดา้นพนักงานใหบ้รกิาร

แตกต่างกนั ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์เกยีร์

อตัโนมตัทิีแ่ตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

1. ควรมกีารเพิม่ขอ้คําถามปลายเปิดเขา้ไปในแบบสอบถามดว้ย เช่น ความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัจกัรยานเสอืภูเขา เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอแนะความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

 2. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็ของทศันคติหรอืความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอจกัรยานเสอื

ภูเขากบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จกัรยานเสอืภูเขาดว้ย ทัง้น้ีกเ็พื่อจะไดท้ราบความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

 3. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลในดา้นอื่นๆ เช่น กลยุทธก์ารตลาด4Cs ในเรื่อง การแกป้ญัหาของ

ลูกคา้ (Customer Solution) ต้นทุนลูกคา้ (Cost of Customer) ความสะดวกของลูกคา้ (Convenience) และการ

สือ่สารกบัลกูคา้ (Communication) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้จกัรยานเสอืภูเขาของผูบ้รโิภค  
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กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่ได้สละเวลาให้

คาํปรกึษา ขอ้เสนอแนะต่างๆ และช่วยเหลอืในการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในงานวจิยัฉบบัน้ี 

จนงานวจิยัฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัของกราบขอบพระคุณ อาจารยน์าฏอนงค ์นามบุดด ีและอาจารยจ์ติอุษา  ขนัทอง ทีก่รุณาใหค้วาม

อนุเคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื รวมทัง้ทีไ่ด้กรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงและ

สอบปากเปล่าสารนิพนธ ์โดยไดใ้หก้ารพจิารณาและคาํแนะนําซึง่เป็นประโยชน์ยิง่ 

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ของผู้วจิยัที่ให้การสนับสนุนและเป็นกําลงัใจผู้วจิยัมาโดย

ตลอดมาจนผูว้จิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็ในการศกึษาครัง้น้ี 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีส่นใจ เพื่อทีจ่ะเป็นแนวทางในการศกึษาและ

ใชข้อ้มลูจากการวจิยัเพื่อประโยชน์ยิง่ๆขึน้ไปในอนาคต 
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