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ปัจจัยทีมีผลต่ อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื&อรถจักรยานยนต์ สินค้ าฮอนด้ า
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
FACTOR AFFECTING BUYING BEHAVIOR OF MOTORCYCLE HONDA
IN SAMUTPRAKARN AREA
นางสาว เบญญทิพย์ วงศ์ สถิตสถาพร
หลักสู ตร บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัวไป
อาจารย์ ทปรึ
ี กษา : รศ.อรุ ณรุ่ ง วงศ์กงั วาน
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะประชากรทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื อรถจัก รยานยนต์ และเพื อศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ
รถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า กลุ่ มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุ ทรปราการที ใช้
รถจักรยานยนต์ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ=การถดถอย ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุมากกว่า 30 ปี ขึนไป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
อนุ ปริ ญญา/ปวส. เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 15,001-20,000 บาท โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมซื อ
รถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้ารุ่ น WAVE ราคา 30,001 – 40,000 บาท และมักมีการตัดสิ นใจซื อด้วยตนเอง
สําหรับเหตุผลสําคัญทีทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เพราะหลีกเลียงปั ญหาการจราจร
ในอีก 3 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มกลับมาซื อรถจักรยานยนต์ซาํ โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ 2 และจะมีการแนะนํา
ให้ผอู ้ ืนมาเลือกซื อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3 โดยผูบ้ ริ โภคมีความระดับการรับรู ้ปัจจัยทาง
การตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ในระดับ
มาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคทีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ด้านแนวโน้มการกลับมาซื อ
รถจักรยานยนต์ซํา แตกต่างกัน และผูบ้ ริ โภคที มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ มี
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกัน ด้านการแนะนําให้ผูอ้ ืนมา
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เลื อ กซื อ และพบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นราคา และด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ด้านแนวโน้มการกลับ มาซื อรถจักรยานยนต์ซํา และด้านการ
แนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซือ โดยมีระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ABSTRCT
The objectives of this study were to investigate the personal factor affecting customer’s behaviors
in purchasing Motorcycle HONDA and to the analyze marketing mix factors affecting behaviors in
purchasing Motorcycle HONDA. 400 participants of this study were motorcyclists in Samut Prakan
Area.The research instrument consisted of questionnaire.The data were analyzed by percentage, mean ,
standard deviation , t-test , one- way anova and regression.
The results found that most of the customer were male,aged over 30 years old,single.they
graduated with high vocational,worked in a private company.They earned approximately 15,001-20,000
Bath per month. Buying the motocycle honda wave 30,001 to 40,000 Bath,and made their own decision of
buying. Important reason that caused consumer to make purchase of Motorcycle HONDA is because
avoid traffic problems. Another 3 months repeat buying motorcycle is average at 2 and introduce to other
to purchase is average at 3. Consumer opinion towards marketing mix factors in term of price, product,
distribution channel, and promotion are high.
Result of the Hypothesis: from the hypothesis result reveals that consumers with different gender
, different age , different status , different education and different income level have different decision
making behavior to select purchase Motorcycle HONDA, in term repeat buying motorcycle. And
consumers with different age , different status , different education and different income level have
different decision making behavior to select purchase Motorcycle HONDA, in term of opportunity to
commence other to purchase Motorcycle HONDA. Also the hypothesis result reveals that marketing mix
factors in term of price and product have affecting with consumers’ decision making behavior to select
and purchase Motorcycle HONDA ; in term of repeat buying and opportunity to commence other to
purchase Motorcycle HONDA
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บทนํา
ความเป็ นมา และความสําคัญของปั ญหา
มนุ ษย์ตอ้ งการปั จจัยสี ทีสําคัญสําหรับการดํารงชี วิต ซึ งประกอบด้วยอาหารทีอยูอ่ าศัยเครื องนุ่งห่ ม
และยารักษาโรค นอกเหนื อจากนี เราจะพบว่ายังมีปัจจัยทีสําคัญอีกสิ งหนึ งสําหรับการดํารงชี วิตในปั จจุบนั
คือยานพาหนะทีใช้ในการเดินทาง มนุษย์มีความจําเป็ นทีจะต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางเพือการติดต่อ
ผูค้ นและประกอบอาชี พเริ มต้นมาจากความจําเป็ นทีจะต้องใช้เป็ นสิ งช่ วยในการเดิ นทางต่อมาจึงได้พฒั นา
ให้มีลกั ษณะทีแตกต่างกันออกไปตาม วัตถุ ประสงค์ของการใช้งานและความต้องการของผูใ้ ช้ในปั จจุบนั
มนุ ษย์จึงมียานพาหนะที ใช้ในการเดิ นทางมากมายหลายประเภท อาทิเช่ น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก รถไฟ เรื อ และเครื องบิน เป็ นต้น
ยานพาหนะประเภทหนึ งทีเป็ นทีนิ ยมของคนไทยคือ รถจักรยานยนต์ซึงถือว่าเป็ นยานพาหนะทีให้
ความคล่ องตัวในการเดิ นทางสู งมี ขนาดเล็กเหมาะกับการเดิ นทางไปยังสถานทีที มีระยะทางไม่ไกลนักมี
ความปลอดภัย และทีสําคัญคือมีราคาทีเหมาะสมกับรายได้ของประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศจากข้อมูล
การสํารวจผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ของกองสุ ขศึกษาในพืนทีตัวอย่างจังหวัดนครปฐม เมือปี พ.ศ.2546 พบว่า
การขับขีรถจักรยานยนต์นนั เป็ นการขับขีในชุ มชนหรื อหมู่บา้ น ร้อยละ 82.9 ขีไปตลาดเพือจับจ่ายซื อของ
ร้อยละ 74.3 ไปทํางานร้อยละ 44.9 ไปโรงเรี ยนร้อยละ 15.8 ไปรับส่ งบุตรหลาน 15.3 ไปไร่ นา สวน 9.9
เป็ นการขับขี ทางไกล 23.5 ขี ตอนกลางวันร้ อยละ 79.2 เป็ นการขับขี กลางคื นร้ อยละ 36.1จะเห็ นได้ว่า
รถจักรยานยนต์ เป็ นขายุคใหม่ตามความจําเป็ นของยุคสมัย เป็ นส่ วนหนึ งของการใช้ชีวิตของทุ กคนใน
ครอบครั ว ในครอบครัวส่ วนใหญ่จึงต้องมี “รถเครื อง” อย่างน้อยสักหนึ งคันไว้ครอบครอง กระนันการ
สํารวจยังพบว่า การใช้รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านส่ วนใหญ่ใช้ในถนน ซอยตามหมู่บา้ น จะขีขึนถนนใหญ่
เมือมีความจําเป็ นเท่านัน เพราะกลัวอุบตั ิเหตุ ทํานองเดียวกับการเดิ นทางไกลก็หันไปเลื อกใช้รถยนต์หรื อ
รถเมล์แทน
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั นี รถจักรยานยนต์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชี วิตประจําวันของเรามากขึนใน
สังคมเมืองทีมีความแออัดและคับคังไปด้วยการจราจรเนื องจากรถจักรยานยนต์ทาํ ให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดิ น ทางสู ง มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ประหยัด เวลา และประหยัด นํามัน ดัง นั นการเดิ น ทางด้ ว ย
รถจักรยานยนต์นันก็เป็ นอี กทางเลื อกหนึ งที ดี ทีสุ ดในตอนนี ด้วยราคาที ถู กกว่า รถยนต์ รวมไปถึ งความ
สะดวกคล่องตัวในการเดิ นทาง ดังนันรถจักยานยนต์จึงเป็ นตัวเลือกทีดีทีสุ ดในปั จจุบนั แต่คาํ ถามทีทุกคน
ต้องการคําตอบมากทีสุ ดในตอนนี ก็คือ แล้วต้องเลื อกอย่างไร ถึ งจะได้รถจักรยานยนต์ทีตอบสนองความ
ต้อ งการของแต่ ล ะคนได้ดี ที สุ ด (http://www.roadsafetythai.org/accweb/index.php/2011-09-19-06-2350/81-2011-09-20-13-20-25)
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ในปั จจุบนั มีบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์มากมาย ซึ งในบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถทีมีชือเสี ยงเหล่านัน คงไม่มี
ใครทีไม่รู้จกั ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ชือ ฮอนด้า แน่ นอน ฮอนด้าเปิ ดสายการผลิ ตรถจักรยานยนต์ มาตังแต่อดีต มี
การผลิตรถจักรยานยนต์ออกมามากมายหลายรุ่ นเริ มต้นจากการพัฒนารถจักรยานแบบติดเครื องยนต์ และได้
สร้ างรถจักรยานยนต์ รุ่ นตํานานอย่าง Dream ออกมาจนเป็ นทีนิ ยม พร้อมกับเริ มพัฒนารถยนต์ และได้ลง
แข่งการแข่งขันรถยนต์ F1 โดยสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งกรังด์ปรี ซ์ทีประเทศฝรังเศส เมือปี ค.ศ.
1965 และได้ออกจํา หน่ ายรถยนต์รุ่น Honda Civic ที ใช้เครื องยนต์ CVCC แบบช่ วยลดมลพิษ ต่ อ
สิ งแวดล้อม ในปี ค.ศ. 1972 หลังจากนันรถยนต์ฮอนด้าก็เป็ นทีรู ้จกั ไปทัวโลก พร้ อมส่ งออกไปยังประเทศ
ต่างๆ ทังทวีป ยุโรป อเมริ กา และเอเชีย
สาเหตุหลักทีทําให้ฮอนด้าเป็ นทีนิยมและผูค้ นมากมายไว้ใจเลือกซื อรถจักรยานยนต์ Honda
1.ราคาถูกและประหยัด รถมอเตอร์ ไซค์หลายๆ คันนันใช้นามั
ํ นเพียงแค่ครึ งเดี ยวของรถยนต์เท่านัน หรื อ
อาจจะไม่ถึงครึ งในการวิงระยะทางทีพอๆ กัน ในขณะทีค่าตัวของรถจักรยานยนต์ก็ถูกกว่ารถยนต์เช่ นกัน
แต่รถจักรยานยนต์สามารถทําความเร็ วได้ หรื อแม้แต่ทีการจราจรติดขัด ยอมรับว่ารถจักรยานยนต์สามารถ
ตอบโจทย์ได้ดีกว่า
2.การซ่ อมบํารุ งเครื องยนต์หรื ออุปกรณ์ บางอย่างของรถจักรยานยนต์ถูกวางอยู่ในตําแหน่ งที เราสามารถ
มองเห็นหรื อแก้ไขได้เองแบบง่ายๆ
3.จอดง่ายรถจักรยานยนต์นนใช้
ั พืนทีในการจอดเพียงแค่ 1 ใน 3 ของรถยนต์เท่านัน หรื อแม้กระทังในยามที
การจราจรคับคังและทีจอดมีจาํ กัด รถจักรยานยนต์ก็สามารถตอบโจทย์ในข้อนีได้
จากข้อมูลดังกล่าว จึงทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจทีจะศึกษาว่าปั จจัยทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์อย่างไร เพือเป็ นข้อมูลนํามาใช้เป็ นแนวทางในการเลือกซื อรถจักรยานยนต์ ให้
ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างทีสุ ด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาลักษณะประชากรทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์
2. เพือศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการที มีลกั ษณะประชากรต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกัน
2. ปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ประชากรศาสตร์
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลียต่อเดือน

ตัวแปรตาม
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื&อ
รถจักรยานยนต์ สินค้ าฮอนด้ า
- แนวโน้มการกลับมาซือรถจักรยานยนต์ซาํ
- ท่านจะแนะนําให้ผอู ้ ืนเลือกซือหรื อไม่
- รุ่ นของรถจักรยานยนต์
- ราคาของรถจักรยานยนต์
- บุคคลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือ
รถจักรยานยนต์
- เหตุผลหลักในการซื อรถจักรยานยนต์

ปัจจัยทางการตลาด
-

ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ลักษณะของเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ครังนี คือแบบสอบถาม
ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนเพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยายนต์สินค้าฮอนด้าใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการโดยแบ่งออกเป็ น 5ขันตอนดังนี
ตอนที 1. แบบสอบถามจะเป็ นคําถามเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นข้อมูล
ทัวไปทางด้านประชากรศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Question) แบบมี 2
คําตอบ (Two-way Questions) และมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choices Question ) โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี
1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale)
2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
3.สถานภาพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
4. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
5.อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
6. รายได้ต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
ตอนที 2. แบบสอบถามจะเป็ นคําถามเกียวกับความคิดเห็นทีปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ราคา ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่ายและ
การส่ งเสริ มทางการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละประเภทประกอบด้วยคําถามที ใช้มาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ งเป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาค (Interval
Scale) มี 5 ระดับ แบ่งระดับความสําคัญออกเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังต่อไปนี
การอภิ ป รายผลการศึ กษาของลักษณะแบบสอบถามที ใช้ระดับการวัดข้อมูล อันตรภาค(Interval
Scale) ผูศ้ ึกษาใช้เกณฑ์เฉลียในการอภิปรายผลโดยคํานวณได้ดงั นี (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา,2545 : 27)
ความกว้างของอันตรภาคชัน
=
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตําสุ ด
จํานวนชัน
=
5–1
5
=
0.8
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ดังนันเกณฑ์เฉลียระดับความคิดเห็นเกี ยวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าสามารถกําหนดได้ดงั นี
คะแนน
ระดับการรับรู ้
4.21 – 5.00
หมายถึงมีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.41 – 4.20
หมายถึงมีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40
หมายถึงมีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึงมีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึงมีระดับการรับรู ้อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
ตอนที 3.แบบสอบถามจะเป็ นคํา ถามเกี ยวกับพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื อรถจัก รยานยนต์สิ นค้า
ฮอนด้า ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยเป็ นแบบสอบถามทีมีให้เลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) ลักษณะ
แบบปลายปิ ด จํานวน 4 ข้อ และคําถามปลายเปิ ด (Open-ended Question) โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเติม
ตัวเลขตามความเป็ นจริ งจานวน 2 ข้อ เป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว
1. แนวโน้มการกลับมาซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าซํา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภท
อัตราส่ วน (Ratio Scale)
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
5
คะแนน
หมายถึงซื อแน่นอน
4
คะแนน
หมายถึงไม่ซือ
3
คะแนน
หมายถึงไม่แน่ใจ
2
คะแนน
หมายถึงไม่ซือ
1
คะแนน
หมายถึงไมซื อแน่นอน
2. การแนะนําให้ผูอ้ ืนมาเลื อกซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า เป็ นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอัตราส่ วน (Ratio Scale)
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
5
คะแนน
หมายถึงแนะนําแน่นอน
4
คะแนน
หมายถึงแนะนํา
3
คะแนน
หมายถึงไม่แน่ใจ
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หมายถึงไม่แนะนํา
หมายถึงไม่แนะนําแน่นอน

3. รุ่ นของรถจัก รยานยนต์สินค้า ฮอนด้า เป็ นระดับ การวัดข้อมู ลประเภทนามบัญญัติ
(Normal Scale)
4. ราคาของรถจัก รยานยนต์สิ นค้า ฮอนด้า เป็ นระดับ การวัดข้อมู ล ประเภทนามบัญญัติ
(Ordinal Scale)
5. บุคคลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า เป็ นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale)
6. เหตุผลหลักในการซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Normal Scale)
ตอนที 4.ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะอืนๆ เพิมเติม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เพืออธิ บายคุ ณลักษณะกลุ่ ม
ตัวอย่าง ดังนี
1.1 แบบสอบถามตอนที 1 เกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน แสดงผลเป็ นค่าความถี (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
1.2 แบบสอบถามตอนที 2 เกียวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ
รถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แสดงผลเป็ นค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 แบบสอบถามตอนที 3 เกี ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์
สิ นค้าฮอนด้า ในข้อที 1-2 แสดงผลเป็ นค่าเฉลี ย (Mean) ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสู งสุ ด (Max) และค่าตําสุ ด (Min) ในข้อที 3-6 แสดงผลเป็ นค่าความถี (Frequency) และร้ อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติทีใช้ทดสอบสมมุติฐาน
การวิจยั เพือแสดงถึ งความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยสถิ ติทีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
ดังนี
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2.1 ค่าสถิติ T-test (Independent Sample T-test) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที 1 เพือทดสอบ
หาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที ต่ า งกัน มี แนวโน้ม พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื อรถจัก รยานยนต์สิ นค้า
ฮอนด้าแตกต่างกัน ในส่ วนของเพศ และอายุเท่านัน ซึ งเป็ นการทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี ยของ
กลุ่มตัวอย่าง
2.2 ค่าสถิติ F-test (Independent Sample F-test) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที 1 เพือทดสอบ
หาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที ต่ า งกัน มี แนวโน้ม พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื อรถจัก รยานยนต์สิ นค้า
ฮอนด้าแตกต่างกันในส่ วนของ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชี พ ซึ งเป็ นการทดสอบหา
ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่างทีมีมากกว่า 2 กลุ่มโดยวิเคราะห์จากค่าความแปรปรวนทางเดียวทําได้ดงั นี
2.2.1 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One Way Analysis of Variance : One Way
ANOVAเมือค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันและถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติจะทําการตรวจสอบหาความแตกต่างค่าเฉลี ยอย่างน้อย 1 คู่โดยนําไปเปรี ยบเทียบเชิ งซ้อน (Multiple
Comparison) โดยใช้วธิ ี ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
2.2.2 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe เมือค่าความแปรปรวนของ
กลุ่ มตัวอย่างอย่างน้อย 2 กลุ่ มแตกต่างกันและถ้าพบความแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติจะทําการ
ตรวจสอบหาความแตกต่างค่าเฉลี ยอย่างน้อย 1 คู่ โดยนําไปเปรี ยบเทียบเชิ งซ้อน (Multiple Comparison)
โดยใช้วธิ ี ทดสอบแบบ Dunnett’s T3
2.3 ค่าสถิ ติวิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ทดสอบ
สมมติ ฐ านข้อ ที 2 เพื อทดสอบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดมี ผ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ
รถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ซึ งเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ประเภทเพือพยากรณ์ตวั แปร
ตามด้วยค่าความสัมพันธ์ ซึ งเรี ยกว่า ค่าสัมประสิ ทธิ= การถดถอย (regression coefficient) โดยเลือกตัวแปร
อิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise
สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาสรุ ปผลการศึกษางานวิจยั “ปั จจัยทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถ
จักรยายนต์สินค้าฮอนด้า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ” ได้ดงั นี
1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา
อาชี พและรายได้ เฉลียต่ อเดือน
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พบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.3 และเป็ นเพศหญิงจํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า30 ปี ขึนไป จํานวน 234
คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 มีสถานภาพโสดจํานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 มีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/
ปวส.จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.3 ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนจํานวน 249 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.3 และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี
2.1 ด้ านราคา
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีระดับการรับรู ้ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.02 เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือราคาของรถไม่
ปรับตัวเร็ วเกินไป โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.10
2.2 ด้ านผลิตภัณฑ์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ท รปราการมี ระดับ การรั บ รู ้ ปั จจัย ทางการตลาด ด้า น
ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.09 เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด สี หรื อ
รุ่ นให้เลือกทีหลากหลายตรงกับความต้องการ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.18
2.3 ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ท รปราการมี ระดับ การรั บ รู ้ ปั จจัย ทางการตลาด ด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.06 เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลีย
สู งสุ ด สถานทีตังของศูนย์บริ การอยูใ่ นทําเลทีสะดวก เดินทางได้ง่าย โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.25
2.4 ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ท รปราการมี ระดับ การรั บ รู ้ ปั จจัย ทางการตลาด ด้า น
ส่ งเสริ มทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.17 เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลี ย
สู งสุ ด จัดงานแสดงสิ นค้าตามสถานทีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.25
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3 การวิเคราะห์ ข้อมู ลแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื& อรถจั กรยานยนต์ สินค้ าฮอนด้ าในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ
จากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกเป็ นด้าน ดังนี
3.1 ด้ านแนวโน้ มการกลับมาซื&อรถจักรยานยนต์ ซํ&า
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า มี
แนวโน้มกลับมาซื อรถจักรยานยนต์ซาในอี
ํ ก 3 เดือนข้างหน้าน้อยทีสุ ด 1 ครัง และมากทีสุ ด 5 ครัง โดยมี
ค่าเฉลียประมาณ 2 ครัง และมีค่าเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.27
3.2 ด้ านการแนะนําให้ ผ้ ูอนเลื
ื อกซื&อรถจักรยานยนต์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า มี
การแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซือรถจักรยานยนต์นอ้ ยทีสุ ด 1 ครัง และมากทีสุ ด 5 ครัง โดยมีค่าเฉลียประมาณ 3
ครัง และมีค่าเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94
3.3 รุ่ นของรถจักรยานยนต์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการส่ วนใหญ่สนใจรถจักรยานยนต์สินค้าฮอน
ด้ารุ่ น WAVE จํานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 รองลงมาคือ SCOOPY จํานวน 130 คน คิดเป็ นร้ อยละ
32.5 ZOMER X จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.8 และ CLICK จํานวน 47 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.8
ตามลําดับ
3.4 ราคาของรถจักรยานยนต์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการส่ วนใหญ่เลือกซื อรถจักรยานยนต์สินค้า
ฮอนด้า ราคา 30,001 – 40,000 บาทจํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.3 รองลงมาคือ ราคาตํากว่า 30,000
บาท จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 ราคา 40,001 – 50,000 บาทจํานวน 74คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ราคา
50,001 – 60,000 บาทจํานวน 26คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5ราคา60,001 – 70,000 บาทจํานวน 8คน คิดเป็ นร้อยละ
2 และราคามากกว่า 70,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลําดับ
3.5 บุคคลทีมีอทิ ธิพลมากทีสุ ดต่ อการตัดสิ นใจซื&อรถจักรยานยนต์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้า
ฮอนด้าเพราะ ตนเอง จํานวน 291คน คิดเป็ นร้อยละ72.8 รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ จํานวน 52
คน คิดเป็ นร้อยละ13 เพือน จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ7.8 และคนรัก/สามี/ภรรยา จํานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ6.5
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3.6 เหตุผลหลักในการซื&อรถจักรยานยนต์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการส่ วนใหญ่เลื อกซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าเพราะ
หลี ก เลี ยงปั ญหาการจราจร จํานวน 215 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ53.8 รองลงมาคื อ ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 รู ปลักษณ์การออกแบบรถจักรยานยนต์ จํานวน 40 คน คิดเป็ น
ร้อยละ10 และประโยชน์จากการประหยัดนํามัน จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ9.8
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือทําสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที 1 ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที มีลกั ษณะประชากรต่างกัน มี แนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที 1.1 ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีเพศต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี T-test สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที
มีเพศต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้มการกลับมา
ซื อรถจักรยานยนต์ซาแตกต่
ํ
างกัน โดยทีผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที เป็ นเพศหญิง มีแนวโน้ม
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้มการกลับมาซื อรถจักรยานยนต์ซํา
มากกว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีเป็ นเพศชาย
ด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซือ พบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีเพศ
ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที 1.2 ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอายุต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี T-test สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที
มีอายุต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้มการกลับมา
ซื อรถจักรยานยนต์ซาแตกต่
ํ
างกัน โดยทีผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอายุตากว่
ํ า 30 ปี มีแนวโน้ม
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้มการกลับมาซื อรถจักรยานยนต์ซํา
มากกว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอายุมากกว่า 30 ปี ขึนไป
ด้านการแนะนําให้ผูอ้ ื นมาเลื อกซื อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการที มี อายุ
ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าแตกต่างกัน โดยทีผูบ้ ริ โภคใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอายุตากว่
ํ า 30 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้า
ฮอนด้ามากกว่าผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอายุมากกว่า 30 ปี ขึนไป
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สมมติ ฐ านข้ อ ที 1.3 ผูบ้ ริ โ ภคในเขตจัง หวัด สมุ ท รปราการที มี ส ถานภาพต่ า งกัน มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี F-test สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที
มีสถานภาพ ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ด้านแนวโน้มการ
กลับมาซื อรถจักรยานยนต์ซํา แตกต่างกัน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01จึ งทําการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 พบว่า มีค่าเฉลียอย่างน้อย 2คู่ ทีแตกต่างกัน คือ
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีสถานภาพโสด แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดสมุทรปราการทีมีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกันโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.34
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการที มี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันแตกต่า งเป็ นรายคู่ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้า/แยกกันอยูโ่ ดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 1.994
ด้า นการแนะนํา ให้ผูอ้ ื นมาเลื อกซื อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ทรปราการที มี ส ถานภาพ
ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือก
ซื อแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สถิ ติ
Dunnett’s T3 พบว่ามีค่าเฉลียอย่างน้อย 2คู่ ทีแตกต่างกัน คือ
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีสถานภาพโสดแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดสมุทรปราการทีมีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกันโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.669
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีสถานภาพโสดแตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดสมุทรปราการทีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้า/แยกกันอยูโ่ ดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.788
สมมติฐานข้ อที 1.4 ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการที มีระดับการศึ กษาต่างกัน มี แนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี F-test สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้ม
การกลับมาซื อรถจักรยานยนต์ซาแตกต่
ํ
างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01จึงทําการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 พบว่ามีค่าเฉลียอย่างน้อย 3คู่ ทีแตกต่างกัน คือ
1.ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างเป็ น
รายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที มีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส.โดยมี ค่าเฉลี ยเท่ากับ
0.711
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2. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่าง
เป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.880
3 .ผูบ้ ริ โ ภคในเขตจัง หวัด สมุ ท รปราการที มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แตกต่ า งเป็ นรายคู่ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.692
ด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลื อกซื อ พบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือก
ซื อแตกต่างกัน อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01จึ งทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สถิ ติ
Dunnett’s T3 พบว่ามีค่าเฉลียอย่างน้อย 4 คู่ ทีแตกต่างกัน คือ
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่าง
เป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส.โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
0.489
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่าง
เป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.501
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส.แตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.760
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ท รปราการที มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่ า งเป็ นรายคู่ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.772
สมมติฐานข้ อที 1.5 ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมี อาชี พต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี F-test สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที
มีอาชีพต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้มการกลับมา
ซื อรถจักรยานยนต์ซาไม่
ํ แตกต่างกัน
ด้านการแนะนําให้ผูอ้ ืนมาเลือกซื อ พบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอาชี พต่างกัน มี
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซื อแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3
พบว่ามีค่าเฉลียอย่างน้อย 4 คู่ ทีแตกต่างกัน คือ
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที มีอาชี พนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึ กษาแตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.465
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการที มีอาชี พนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึ กษาแตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.516
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการที มี อาชี พข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จแตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.981
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการที มี อาชี พข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จแตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 1.501
สมมติฐานข้ อที 1.6 ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี F-test สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้
ต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้มการกลับมาซื อ
รถจักรยานยนต์ซาแตกต่
ํ
างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 พบว่ามีค่าเฉลียอย่างน้อย 5 คู่ ทีแตกต่างกัน คือ
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ทรปราการที มี รายได้ตากว่
ํ า 15,000 บาทแตกต่ างเป็ นรายคู่ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้15,001-20,000 บาท โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.567
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ทรปราการที มี รายได้ตากว่
ํ า 15,000 บาทแตกต่ างเป็ นรายคู่ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้20,001-30,000 บาทโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.567
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตจัง หวัดสมุ ทรปราการที มี รายได้ตากว่
ํ า 15,000 บาทแตกต่ างเป็ นรายคู่ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ 30,001 บาท ขึนไปโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.792
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมี รายได้ 15,001-20,000 บาทแตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้20,001-30,000 บาทโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 1.063
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมี รายได้ 15,001-20,000 บาทแตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ 30,001 บาท ขึนไปโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 1.359
ด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลื อกซื อ พบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ต่างกัน มี
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซื อแตกต่าง
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กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สถิ ติ Dunnett’s T3
พบว่ามีค่าเฉลียอย่างน้อย 3 คู่ ทีแตกต่างกัน คือ
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ตากว่
ํ า 15,000แตกต่างเป็ นรายคู่กบั ผูบ้ ริ โภคใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ 30,001 บาท ขึนไป โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.607
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการที มี รายได้15,001-20,000 บาท แตกต่างเป็ นรายคู่ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ 30,001 บาท ขึนไปโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.450
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมี รายได้ 20,001-30,000 บาทแตกต่างเป็ นรายคู่กบั
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีรายได้ 30,001 บาท ขึนไปโดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.781
สมมติฐานข้ อที 2. ปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์
สิ นค้าฮอนด้า
สมมติฐานข้ อที 2.1 ปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์
สิ นค้าฮอนด้า ด้านแนวโน้มการกลับมาซือรถจักรยานยนต์ซาํ
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยเลื อกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิ ค Enter สรุ ปได้ว่า ปั จจัยทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านแนวโน้มการกลับมาซื อ
รถจักรยานยนต์ซาํ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที 2.2 ปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์
สิ นค้าฮอนด้า ด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซือ
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis)โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise สรุ ปได้วา่ ปั จจัยทางการตลาด ด้าน
ราคา มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าด้านการแนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซื อ
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื อง ปั จจัยที มี ผลต่อแนวโน้ม พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื อรถจัก รยานยนต์สินค้า
ฮอนด้า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได้ดงั นี
1.ผลการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุมากกว่า 30 ปี ขึนไป มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส. มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 15,000-20,000 บาท เนื องจากเพศ
ชายจะมี ความสนใจในเรื องรถจักรยานยนต์มากกว่า และช่ วงอายุส่ วนใหญ่ อยู่ในวัยทํางาน ซึ งมี รายได้
เพียงพอที จะสามารถซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้าได้ ซึ งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของแครี ยา ภู่พฒั น์
(2551) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกซื อรถยนต์โตโยต้านิ ววิออสของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุระหว่าง 27-35 ปี มีสถานภาพโสดมี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อห้างร้ านมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,00120,000 บาท
2. ผลจากการศึกษาข้อมูลเกียวกับปั จจัยทางการตลาด
พบว่า ปั จจัยทางการตลาดทีมี ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์
สิ นค้าฮอนด้า มีการรับรู ้ ปัจจัยทางการตลาดโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยจําแนกเป็ นรายได้ดงั นี ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ซึ งปั จจัยทางการตลาดทุกด้าน
มี ค วามสาคัญ ต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อรถจัก รยานยนต์สิ น ค้า ฮอนด้า ในระดับ มาก ซึ ง
ผลการวิจยั ในครังนีได้ความสอดคล้องกับการวิจยั ของพรรณนุ ช นาขวา (2538: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงปั จจัย
ทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อรถยนต์นงขนาดเล็
ั
กพบว่าปั จจัยทีสาคัญทีสุ ดทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อ
รถยนต์นงขนาดเล็
ั
กของผูบ้ ริ โภคไม่ใช่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพียงด้านเดียวแต่เป็ นปั จจัยทัง 5 กลุ่ม ได้แก่ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยภายนอกอื นๆ ซึ ง
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญไม่แตกต่างกันคืออยูใ่ นระดับมากต่อปั จจัยทุกกลุ่ม
3. ผลจากการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้า
ฮอนด้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า มี
แนวโน้ม กลับ มาซื อรถจัก รยานยนต์ซําในอี ก 3 เดื อนข้า งหน้า และมี ก ารแนะนํา ให้ผูอ้ ื นมาเลื อกซื อ
รถจักรยานยนต์ ซึ งผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการส่ วนใหญ่สนใจรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้ารุ่ น
WAVE ราคา 30,001 – 40,000 บาท เนืองจากเป็ นรถจักรยานยนต์มีราคาทีเหมาะสมไม่สูงมากสอดคล้องกับ
ระดับเงินเดือนของผูบ้ ริ โภคทีอยูใ่ นวัยทํางานตนเอง และเหตุผลทีเลือกซื อรถจักรยานยนต์ เพราะหลีกเลียง
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ปั ญหาการจราจรเนืองจากสภาพการจราจรทีติดขัดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนันการวิจยั ยังพบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจเลื อกซื อด้วยตนเองสื บเนื องมาจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี บรรลุ นิติ
ภาวะแล้วและสังคมในปั จจุบนั ก็มีความเป็ นปั จเจกบุคคลมากขึนบุคคลจึงนิ ยมการตัดสิ นใจด้วยตนเอง ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนายสุ รเชษฐ์ ติงสมิตร (2548:242) ได้ศึกษาถึ งปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื อรถยนต์นิสสันในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ามี วตั ถุ ประสงค์ในการซื อรถยนต์เพราะต้องการ
ความสะดวกสบายรวดเร็ วและความปลอดภัยในการเดินทางเป็ นส่ วนใหญ่สําหรับในด้านสาเหตุสําคัญทีทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซือรถยนต์นิสสันเนืองมาจากผูบ้ ริ โภคเห็นประโยชน์จากอัตราการประหยัดนํามัน
สู งของเครื องยนต์เนื องมาจากในภาวะปั จจุบนั อยูใ่ นยุคนํามันมีราคาแพงจึงทําให้ผบู ้ ริ โภคต้องหาวิธีทางใน
การประหยัดนํามันให้มากทีสุ ดเพือหลีกเลียงภาระทีเพิมขึนจากราคานํามัน
4. ผลจากการศึกษาผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีลกั ษณะประชากรต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกัน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดสมุทรปราการทีมีลกั ษณะประชากรต่างกัน มีสถานภาพส่ วน
บุ ค คลด้า นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ
รถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกันด้านแนวโน้มการกลับมาซื อรถจักรยานยนต์ซาํ และสถานภาพ
ส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ มีแนวโน้มพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื อ
รถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกันด้านการแนะนําให้ผูอ้ ืนมาเลื อกซื อ เนื องจากทุกคนต่างต้องการ
สิ นค้าทีมีคุณภาพและคุ ม้ ค่ากับเงินทีจ่ายไปประกอบกับรถจักรยานยนต์เป็ นสิ นค้าทีใช้ได้กบั คนทุกเพศทุก
วัย ยิงกว่านันการสื อสารทีก้าวหน้าสื อสามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและเร็ ว ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที
เหมือนกันหรื อต่างกันออกไป จึงส่ งผลให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์ทีต่างกัน ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ทีกล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและ
ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริ การทีแตกต่างกัน
5. ผลจากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์
สิ นค้าฮอนด้า
พบว่า ปั จจัยทางการตลาดด้านราคา และด้านผลิ ตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ด้านแนวโน้มการกลับ มาซื อรถจักรยานยนต์ซํา และด้านการ
แนะนําให้ผอู ้ ืนมาเลือกซื อทังนี เนื องจากปั จจัยทางการตลาดด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภค
ให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าอย่างมาก ขึนอยูก่ บั ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็ นสําคัญหากผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจในราคาและความต้องการผลิตภัณฑ์จะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื อทีง่ายขึนและรวดเร็ ว
ขึนซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของแครี ยา ภู่พฒั น์ (2551) ที ได้ทาํ การวิจยั เรื องปั จจัยที มี อิทธิ พลในการ
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ตัด สิ น ใจเลื อ กรถยนต์ โ ตโยต้า นิ ว วิ อ อสของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที ให้
ความสําคัญกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาแตกต่างกันมี พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกซื อ
รถยนต์โตโยต้านิ ววิออสแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญและโกสี ย ์ รุ่ งจํากัด (2550) ทีได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื อรถยนต์โตโยต้ายาริ สของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถทํา นายพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กซื อรถยนต์ โ ตโยต้า ยาริ ส ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 50.80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
1. ปั จจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในเรื องสถาน
ทีตังของศูนย์บริ การอยู่ในทําเลทีสะดวก เดิ นทางได้ง่ายเพราะผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในเรื องนี มากทีสุ ด
เพือให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความศรัทธาเชือถือเกิดความจงรักภักดีในแบรนด์เกิดความพึงพอใจประทับใจสู งสุ ดและ
กลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนืองและตลอดไป
2. ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นการส่ ง เสริ มทางการตลาดจากผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู ้บ ริ โภคให้
ความสําคัญในเรื อง การจัดงานแสดงสิ นค้าตามสถานทีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสิ นค้าดังนันผูป้ ระกอบการควร
วางแผนการตลาดในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดเพื อกระตุ ้นให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความต้องการซื อในทัน ที
เนืองจากพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์แต่ยงั ไม่ทาํ การตัดสิ นใจซือในทันที
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั&งต่ อไป
สําหรับการศึกษาวิจยั ครังต่อไปผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังนี
1.ปรับปรุ งแบบสอบถามในเรื องของคําถามและคําตอบให้ชดั เจนและตรงประเด็น เน้นการอธิ บาย
ให้เข้าใจตรงกัน เพือให้ได้ขอ้ มูลทีไม่ผดิ พลาด
2. เนืองจากในการศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ
รถจัก รยานยนต์สินค้าฮอนด้า ในเขตจังหวัดสมุ ทรปราการ ในการศึ ก ษาครั งต่ อไปควรมี การศึ ก ษากลุ่ ม
ตัวอย่างทีนอกเหนือจากสมุทรปราการ เพือทําการเปรี ยบเทียบให้ทราบถึงข้อมูลทีหลากหลายของประชากร
ในแต่ละพืนทีเพือนํามาใช้กาํ หนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคในแต่ละพืนที
3. ในการศึกษาครังต่อไปอาจศึกษาเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพหรื อเป็ นการวิเคราะห์เนื อหาเพือศึกษา
ในเชิงลึกทางด้านแนวคิดหรื อทัศนคติต่อรถยนต์จกั รยานยนต์ฮอนด้าให้ครอบคลุมทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรม
การซื อของผูบ้ ริ โภค
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