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การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานเสือหมอบของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปจัจยัสว่นบคุคล เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีิทธิพล
ต่อพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบ การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
ขอ้มลูโดยมกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าวเิคราะห์ผลทางสถิติ  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์คอื
(Independent Sample T- test )(One-Way ANOVA) (F-test) (Pearson Correlation)  

ผลการศกึษาพบว่า ผูท้ี่ป ัน่จกัรยานเสอืหมอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี สถานภาพ
สมรส/อยู่ดว้ยกนัและมบีุตร ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดต้่อเดอืนในช่วง 15,000 – 
30,000 บาท พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นเหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบ พบว่า ผูท้ี่เลือกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดย
ภาพใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ซึง่ใหค้วามส าคญักบัในเรือ่งเพื่อการออกก าลงักาย ดา้นการตอบสนอง พบว่า ผู้
ทีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ซึง่ใหค้วามส าคญักบัวสัดทุีใ่ชใ้นการผลิตจกัรยาน 
สว่น ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบคุคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อจกัรยานเสอื
หมอบของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

จากผลวจิยัดงักล่าวท าใหท้ราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากขึน้ซึ่งผูป้ระกอบการ ทัง้
ผู้ผลิตและตัวแทนจัดจ าหน่ายจักรยานเสือหมอบควรให้ความส าคญัในการพัฒนาจักรยานเสือหมอบจักรยานมี
สมรรถนะทีด่ยีิง่ขึน้ ควรตัง้ราคาใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่ามากขึ้น พยายามสรา้งความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ไวว้างใจ
ของผูบ้รโิภค ควรมกีารจดัอบรมพนักงานเกีย่วกบัสินคา้ชนิดใหม่ๆ อยู่เสมอจะสามารถแนะน าจกัรยานเสอืหมอบที่
เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลูกคา้ได ้ดา้นลกัษณะทางกายภาพควรมกีารจดัแสดงสนิคา้รุ่นใหม่ ๆ และให้
ลูกคา้ไดท้ดลองขีเ่พื่อใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ใจถงึลกัษณะเดน่ของจกัรยานจะชว่ยใหก้ารตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
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ABSTRACT 
 

 This research is aimed to independent study the factors that influence the decision to buy the road 

bike of consumers in Bangkok. It’s classified by personal factors to study marketing mix factors influencing 

buying behavior Road bike. This research is a quantitative research using questionnaires as a tool for data 

collection. The sample consisted of 400 samples were analyzed for statistical information. The statistics used 

in the analysis formula are (Independent Sample T- test) , (One - Way ANOVA) , (F- test) , (Pearson 

Correlation) 

 The results showed that the majority of cyclists were male. Aged between 31 - 40 years, married / 

living together and having children Bachelor's degree is a private company employee. Monthly income in the 

range of 15,000 - 30,000 baht consumer behavior Regarding the reasons for choosing to buy a road bike, it 

was found that those who chose to buy road bikes with moderate importance. Which focuses on the subject 

for exercise. In response, it was found that those who chose to buy a road bike. Mostly gave a high level of 

importance. They focus on the materials used in the production of bicycles. The marketing mix factors include 

products Price Place promotion Personnel Physical and Process aspects were related to the buying behavior 

of the customers in Bangkok. 

 As a result of this research, the real needs of the target customers are increased. Both the 

manufacturer and the distributor of the bike should give priority to the development of a bicycle that has 

better performance. Should set the price for consumers to feel more value. Trying to build credibility to be 

trusted by consumers. There should be training for employees about new products. Always be able to 

recommend the right bike that is suitable to the needs of customers. In terms of physical characteristics, new 

products should be exhibited and customers can try to ride in order for customers to understand the 

characteristics of the bike to help them make the right purchase decisions. 

Keywords : Road bike , Behavior , Marketing mix   

 

 

 

 

 



บทน ำ 

 ปจัจุบนัจกัรยานถอืวา่เป็นพาหนะทางเลอืกอีกชนิดหนึ่งทีป่ระชาชนในประเทศไทยนิยมหนัมาใชง้าน เพื่อหลกี

เหลีย่งปญัหาการจราจรในการใชช้วีติประจ าวนั หรอืการใชง้านส าหรบัการออกก าลงักายเพื่อสง่เสรมิสขุภาพใหร้า่งกาย

มคีวามแขง็แรง มสีขุภาพทีด่ ี

 กระแสการป ัน่จกัรยานในประเทศไทยไดข้ยายตวัมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะในชว่ง 4-5ปีทีผ่า่นมานี้ท าใหธุ้รกจิ

จกัรยานนัน้มอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้นยอดการจดัจ าหน่ายและจ านวนผูใ้ชง้านรวมทัง้ธุรกจิทีเ่กีย่วกบั

อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ของนกัป ัน่หรอือุปกรณ์ตกแต่งรถจกัรยาน ประเทศไทยนัน้มทีัง้โรงงานทีผ่ลติ

จกัรยานและสง่ออกขายยงัต่างประเทศ และมบีรษิทัตวัแทนจ าหน่ายน าเขา้จกัรยานจากต่างประเทศมากมายหลายแบ

รนดท์ัง้จากฝ ัง่ยุโรป อเมรกิา จนี ไตห้วนั เขา้มาเปิดตลาดท าการขายสนิคา้  

 ในสว่นของภาครฐั ไดพ้ยายามจดักจิกรรมเกีย่วกบัการป ัน่จกัรยานเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถงึ

ความส าคญัของการออกก าลงักาย โดยใชจ้กัรยานผ่านการท ากจิกรรมทีส่ าคญัดงันี้  

กจิกรรม Bike For MoM (พ.ศ.2558)  ป ัน่จกัรยานเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ  เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา   มปีระชาชนเขา้รว่มกจิกรรม Bike for mom ป ัน่เพื่อแม ่ทัง้ในเขต

กรงุเทพมหานคร และ จงัหวดัอื่น ๆ ทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 136,411 คนและไดร้บัการบนัทกึว่าจากทาง 

Guinnessworldrecords ว่าเป็นกจิกรรมทีม่กีารรวมตวัของประชาชนเพื่อการป ัน่จกัรยานพรอ้มกนัมากทีส่ดุดว้ย 

(Guinnessworldrecords , 2558)  

กจิกรรม Bike for Dad ป ัน่เพื่อพ่อ (พ.ศ.2558)มปีระชาชนลงทะเบยีนรว่มกจิกรรมทัว่ประเทศ รวม 498,105 คน 

แบง่เป็น เพศชาย จ านวน 278,871คน(56%) และ เพศหญงิ 219,234คน(44%) และมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมป ัน่จกัรยานใน

วนัที ่11 ธนัวาคม 2558 ทัง้สิน้ 530,163 คน(ทีม่า : 76 เสน้ทางสริมิงคลป ัน่จกัรยานเพื่อพ่อ. – กรงุเทพฯ 

กระทรวงมหาดไทย , 2559) 

กจิกรรม Bike อุ่นไอรกั(พ.ศ.2561) มปีระชาชนลงทะเบยีนรว่มกจิกรรมทัว่ประเทศ ทัง้สนิ 638,601 คน แบง่เป็น 

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 87,493 คน และ จงัหวดัอื่น ๆ จ านวน 511,108 คน(bikeunairak2018 , 2561) 

นโยบายจากกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา โดยนายนพดล ภาคพรต รองผูว้า่การดา้นตลาดในประเทศ การท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย กล่าวใหส้มัภาษณ์วา่ “ททท. ไดม้กีารสง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อการท่องเทีย่วและ
กฬีา และไดม้กีารเปิดตวัเสน้ทางจกัรยาน เพื่อการท่องเทีย่วและการกฬีาใหม่ๆ ควบคูไ่ปกบัการใหก้ารสนบัสนุนการ
จดัการแขง่ขนัจกัรยานในรายการต่างๆ มาโดยตลาด ท าให้กลุ่มจกัรยานเพื่อการท่องเทีย่วเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง เหน็
ไดจ้ากตวัเลขรายไดก้ารท่องเทีย่วดา้นการป ัน่จกัรยานในปี 2561 ทีค่าดการณ์ว่าจะมมีลูคา่ถงึ 1,700 ลา้นบาท หรอื
เตบิโตขึน้รอ้ยละ 10 จากปีกอ่น ซึง่ปจัจุบนัประเทศไทยมผีูใ้ชจ้กัรยานเพื่อการเดนิทางท่องเทีย่วและการกฬีา กว่า 
450,000 คน สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและการจดัการแขง่ขนัจกัรยานในภมูภิาคต่างๆ มากกว่า 2,000 ลา้นบาท/ปี 
ในจ านวนนี้ เป็นรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วและนกักฬีาจกัรยานต่างชาตมิากถงึรอ้ยละ 30 นอกจากนี้ ททท. ยงัได ้เปิด
เสน้ทางท่องเทีย่ว 5 ภาคเมอืงรองทีแ่ตกต่าง เจาะกลุ่มเฉพาะและความสนใจพเิศษ เพื่อตอบโจทย์พฤตกิรรม
นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ศีกัยภาพในการใชจ้่ายสงู โดยไดแ้บง่ออกเป็น 5 เสน้ทางท่องเทีย่วใน 5 ภมูภิาคทัว่ไทย  ชู



วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของภาคนัน้ ๆ ท าใหแ้ต่ละพื้นทีก่ลายเป็นเสน้ทางท่องเทีย่วแห่งใหม ่พรอ้ม
อ านวยความสะดวกในการเดนิทางและการป ัน่จกัรยานเพื่อการท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก เหมาะกบัไลฟ์สไตล์คนทีร่กัการ
ผจญภยั ไดส้มัผสักบัธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม เปิดประสบการณ์ใหมใ่นการท่องเทีย่ว ได้
สมัผสัถงึวถิชีวีติ วฒันธรรม และธรรมชาตขิองทอ้งถิ่น ซึง่เป็นเป็นอกีปจัจยัทีช่ว่ยกระตุน้เศรษฐกจิการท่องเทีย่ว
ภายในประเทศเตบิโตได ้และยงัเป็นการชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ้งถิน่ไดอ้กีดว้ย” 
 สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของนายสบืพงษ์ สมติทนัต์ ผูอ้ านวยการโครงการ ผูจ้ดังานอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

บางกอกไบค ์2018 “การจดังาน ไบค ์อุ่นไอรกั ในชว่งเดอืนธนัวาคมทีจ่ะถงึนี้ จะเป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหต้ลาดจกัรยาน

ของปี 61 นี้ กลบัมาคกึคกัขึน้อีกคร ัง้ในรอบ 3 ปี และสง่ผลใหภ้าพรวมเตบิโตไมน่้อยกว่า 10-15% หรอื มมีลูคา่ 7,500-

8,000 ลา้นบาท ประกอบกบันโยบายการป ัน่จกัรยานเพื่อการท่องเทีย่วของภาครฐักเ็ป็นสว่นทีส่ง่เสรมิให้กลุ่มจกัรยาน

เพื่อการท่องเทีย่วขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถงึการเติบโตของตลาดจกัรยานขาไถ ส าหรบัเดก็ 1-2 ขวบ กก็ าลงัเป็น

ทีน่ิยมเนื่องจากเป็นการฝึกทกัษะเสรมิพฒันาการของเดก็ไดเ้ป็นอย่างด ีสดุท้ายคอืการเตบิโตของตลาดจกัรยาน

ผูส้งูอายุ หรอื อ-ีไบค ์ทีช่ว่ยเพิม่ความสะดวกสบายในการใชง้านและสง่เสรมิสขุภาพส าหรบัผูส้งูอายุดว้ย ส าหรบัตลาด

จกัรยานในประเทศไทย 80% ของมลูค่าตลาดเป็นการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ ทีเ่หลอืเป็นการผลติและสง่ออกจาก

โรงงานในประเทศไปยงักลุ่มประเทศในแถบยุโรป โดยปจัจุบนัผูน้ าเขา้จกัรยาน รวมถงึผูป้ระกอบการทีม่ตีราสนิคา้เป็น

ของคนเอง เริม่หาชอ่งทางการกระจายสนิคา้และใหค้วามส าคญักบัตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะเวยีดนาม 

โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบดา้นเขตพื้นทีก่ารขายและสทิธิใ์นการจดัจ าหน่ายสนิคา้เป็นหลกั โดยคาดการณ์ตลาดจกัรยานโลก

ใน 5 ปีขา้งหน้าจะมมีลูค่ากวา่ 62,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ 37% โดยจกัรยานไฟฟ้า จะเขา้มามี

บทบาทต่อการเตบิโตของกลไกตลาดจกัรยานโลก มสีว่นแบง่ตลาดที ่38% มลูค่าตลาด 25,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ใน

ปี 2024”  

จากขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นโยบายการสนับสนุนในการป ัน่จกัรยานของภาครฐั และการเขา้มามสีว่นรว่มของภาคเอกชน ได้

ชีใ้หเ้หน็วา่ทศิทางการใชจ้กัรยานของประชาชนในประเทศไทยนัน้มกีารใชง้านจกัรยานสงูขึน้อย่างต่อเนื่องและยอดขาย

จกัรยานในประเทศไทยยงัคงมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 จกัรยานนัน้มหีลายแบบหลายชนิด ผ่านการพฒันามาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ไมว่า่จะเป็นดา้นวสัดทุีใ่ชท้ า

การผลติเฟรม ตัง้แต่แรกเริม่เดมิททีีเ่ป็นเหลก็ มนี ้าหนกัมาก จนปจัจุบนัทีใ่ช ้โลหะผสมประเภท อลูมเินียมอลัลอย หรอื 

วสัดสุงัเคราะห์อย่างคารบ์อนไฟเบอร ์ทีม่นี ้าหนกัเบาทีสุ่ดในในการผลติดว้ยเทคโนโลยปีจัจุบนั หรอืชุดเกยีรท์ีม่นี ้าหนัก

เบาลงแต่มปีระสทิธภิายในการสง่ถ่ายก าลงัจากผูป้ ัน่ไปยงัลอ้จกัรยานไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ย และอุปกรณ์ส่วนควบอย่าง ลอ้ 

และ ยาง กม็กีารพฒันาตวัผลติภณัฑ์ใหต้อบโจทย์ความตอ้งการใชง้านของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง ไมว่า่จะเป็นลอ้ขอบ

สงูทีช่ว่ยใหส้ามารถป ัน่ไดเ้รว็ขึน้ ลอ้ดสิทีอ่อกแบบมาเพื่อลดแรงตา้นของอากาศ  รวมทัง้ยางลอ้ทีม่หีลายประเภทยางงดั

แบบธรรมดาทีม่ยีางนอกและยางในแบบดัง้เดมิ ยางฮาฟล์(Tubular) ทีม่นี ้าหนกัเบากวา่ท าใหอ้ตัราเรง่ดขี ึน้ สามารถขี่

เขา้โคง้ไดด้กีวา่เนื่องจากมคีวามเกาะถนนมากกว่าเมือ่เทยีบกบัยางงดัแบบเดมิ รวมทัง้ยางขอบสงูทีม่คีณุลกัษณะเดน่

คอืการสรา้งแรงเหวีย่งท าใหข้ณะขีจ่กัรยานทีค่วามเรว็สงูผูป้ ัน่จะออกแรงน้อยกวา่เมือ่เทยีบกบัลอ้ขอบต ่าทีใ่ชท้ ัว่ไป 

 เขตกรงุเทพมหานครนัน้มรีา้นขายจกัรยานตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก ตามจ านวนของนกัป ัน่ทีเ่พิม่ขึน้อย่าง

ต่อเนื่องไมว่า่จะเป็นนกัป ัน่จกัรยานทีข่ ีจ่กัรยานมาเป็นระยะเวลานานหรอืนกัป ัน่หน้าใหมท่ีพ่ึง่มคีวามสนใจในการหาซื้อ



จกัรยานมาใชง้านทัง้เพื่อการออกก าลงักายและการใชง้านในชวีติประจ าวนัซึง่จกัรยานเองนัน้มหีลายชนิดหลายแบบ ใน

แต่ล่ะแบบนัน้กจ็ะมขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามการใชง้าน  

 จกัรยานเสอืหมอบเป็นจกัรยานทีส่ามารถสรา้งยอดขายไดอ้ย่างต่อเนื่องและยงัมอีตัราการเตบิโตอย่างมาก

ในชว่ง 4-5ปีทีผ่า่นมาทัง้ยงัเป็นจกัรยานประเภทแรกๆ ทีม่กัถูกพูดถงึเสมอในการตดัสนิใจซื้อจกัรยานเพื่อน ามาใชง้าน

ทัง้การใชเ้พื่อออกก าลงักายและการใชง้านในชวีติประจ าวนั 

 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจและตอ้งการทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการ

เลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยศกึษาถงึปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดและ

ศกึษาถงึลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัในครัง้นี้มาเป็นแนวทางและขอ้มลู

ทีช่ว่ยใหผู้ป้ระกอบการหรอืบรษิทัทีท่ าการผลติ และจดัจ าหน่าย จกัรยานเสอืหมอบนัน้ ทราบถงึความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครโดยในปจัจุบนัผูบ้รโิภคนัน้มคีวามตอ้งการทีห่ลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ 

เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันา จกัรยานเสอืหมอบรุน่ใหม ่ทีจ่ะท าการวางขายหรอืท าการผลติในอนาคตอนัใกลน้ัน้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถูกตอ้ง และน าไปสูค่วามไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนักบัผูผ้ลติหรอื

ผูจ้ดัจ าหน่ายรายอื่น 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อรถจกัรยานเสอืหมอบ ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ

รถจกัรยานเสอืหมอบ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตของกำรวิจยั 

 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถจกัรยานเสอืหมอบของผูบ้รโิภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร” โดยไดก้ าหนดขอบเขตของการศกึษาไวด้งันี้ 

 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง ดา้นประชากร ประชากรทัง้เพศชายและเพศหญงิในเขตกรงุเทพมหานคร ทีเ่คย

ซื้อรถจกัรยานเสอืหมอบ ซึง่ผูว้จิยันัน้ไมส่ามารถทราบจ านวนทีแ่น่นอน ดา้นกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง

ทีใ่ชใ้นการศกึษาและท าการวจิยัคร ัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในกรงุเทพมหานครทีเ่คยซื้อรถจกัรยานเสอืหมอบ 

เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเลอืกใชว้ธิกีารก าหนดตวัอย่างโดยใชส้ตูรหาขนาดตวัอย่าง 

โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก และใชจ้ านวน 400 คน ซึง่ไดจ้ากการใชต้ารางส าเรจ็รูปของ Taro Yamane (1967) 

  ตวัแปรท่ีศึกษำ การศกึษาวจิยันี้มุง่เฉพาะตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ตามปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 ตวัอสิระ( Independent Variables) คอื ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P ซึง่ไดแ้ก ่ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 

ปจัจยัดา้นราคา  ปจัจยัดา้นชอ่งทางในการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ปจัจยัดา้นบคุคล ปจัจยัดา้น



การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปจัจยัดา้นกระบวนการ  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก ่เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีต่่อเดอืน 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) พฤตกิรรมในการตดัสนิใจซื้อรถจกัรเสอืหมอบ ไดแ้ก ่ลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย(WHO) สิง่ทีบ่รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑใ์นเรือ่งของคณุสมบตัหิรอืองค์ประกอบ(WHAT) วตัถุประสงค์

ในการซื้อ (WHY) บทบาทของกลุ่มต่างๆ มอีทิธพิลในการตดัสนิใจ(WHOM) ชว่งเวลาในการซื้อ(WHEN) ชอ่งทางหรอื

แหล่งทีซ่ื้อ(WHERE)  ข ัน้ตอนในการตดัสนิซื้อ (HOW) 

 สถานทีศ่กึษา ผูว้จิยัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู คอื ประชากรทีอ่าศยัภายในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืน มกราคม – เมษายน พ.ศ.2562 

กรอบแนวคิดกำรวิจยั 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)   ตวัแปรตาม(Dependent Variables)   

  

 

 



สมมติุฐำนในกำรวิจยั 

1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อรถจกัรยานเสอืหมอบทีข่องผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

2 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบของผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 1. ขอ้มลูจากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ส าหรบัธุรกจิทีม่อียู่แลว้ในตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา การ

ปรบัใชใ้นการวางแผน กลยุทธ์ธุรกจิของรถจกัรยานเสอืหมอบ ใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายใหม้ากทีส่ดุ 

 2. ธุรกจิใหมส่ามารถใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการชว่ยก าหนดและเลอืกตลาดเป้าหมายการน าเสนอผลติภณัฑท์ี่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 3. ผลจากการวจิยัในครัง้นี้เพื่อประโยชน์กบัผูท้ีส่นใจเพื่อเป็นการเพิม่พูนความรูท้างวชิาการตลาดและการ

เลอืกใชร้ถจกัรยานเสอืหมอบต่อไป 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั 

วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำง การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรถจกัรยานเสอืหมอบของผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานครในครัง้นี้ จะใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูท้ีเ่คยซื้อจกัรยานเสอื

หมอบในเขตกรงุเทพมหานคร โดยเลอืกกลุ่มผูป้ ัน่จกัรยานเสอืหมอบ จ านวน 400 ตวัอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื การออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามม ี3 ส่วนดงันี้ 1.ขอ้มลูสอบถาม
ทางดา้นประชากรศาสตร2์.ขอ้มลูทางดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 3.ขอ้มลูสอบถามส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมการ
ซือ้จกัรยานเสอืหมอบของกลุ่มตวัอยา่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปจัจยัทางดา้น
ประชากรศาสตร ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้จกัรยานเสอืหมอบ 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.ตรวจสอบขอ้มลู ความครบถว้นสมบรูณ์กบัขอ้มลู และแยกขอ้มลูทีไ่มส่มบรูณ์ออก 
2. การประมวล และวเิคราะห์ขอมลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS วเิคราะห์ขอ้มลูดงันี้ 
                 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู 
                 1. สถติเิชงิพรรณนา 
                      สว่นที ่1 ขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร ์ใชส้ถิตแิจกแจงความถี ่(Frequency) และ 
คา่รอ้ยละ (Percentage) 
                      สว่นที ่2 ขอ้มลูทางดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ใชส้ถติกิารแจกแจงความถี ่(Frequency) 
คา่รอ้ยละ (Percentage) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 



                      สว่นที ่3 ขอ้มลูทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด ใชส้ถติแิจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
         2. สถติเิชงิอนุมาน 
                      สว่นที ่1 ใชท้ดสอบสมมตฐิานแบบ t-test เพื่อเปรยีบเทยีบกลุ่ม 2 กลุ่มวา่มคีวาม 
แตกต่างกนัหรอืไม ่โดยการทดสอบ สถติคิ่า F-test แบบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
Analysis of Variance : One-way ANOVA) เป็นการทดสอบสมมตุฐิานความแตกต่างของคา่เฉลีย่ของ ตวัแปรอสิระทีม่ ี
คา่ย่อยมากกวา่ 2 กลุ่มขึน้ไปโดยมกีารทดสอบ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายไดต้่อเดอืนกบัพฤตกิรรมการซื้อ
จกัรยานเสอืหมอบ 
                      สว่นที ่2 Pearson Correlation เป็นการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั 
แปรอสิระกบัตวัแปรตาม เพื่อท าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบของกลุ่มตวัอย่างประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ผลการวิจยั 
 ข้อมลูปัจจยัทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอย่างผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบในเขต
กรงุเทพมหานคร 400 ตวัอย่างพบว่า ผูท้ีต่ดัใจสนิใจเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย อายุในชว่ง 31 
– 40 ปี มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัและมบีตุร ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต้่อเดอืน
ในชว่ง 15,000 – 30,000 บาท 

ข้อมลูปัจจยัด้ำนพฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่างผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบในเขต

กรงุเทพมหานคร 400 ตวัอย่าง 

1.ดา้นเหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบ พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพ 

ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ซึง่ใหค้วามส าคญักบัในเรือ่งเพื่อการออกก าลงักาย 

 2.ดา้นการตอบสนอง พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ซึง่ให้

ความส าคญักบัวสัดทุีใ่ชใ้นการผลติจกัรยาน 

 ข้อมลูปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดของกลุ่มตวัอย่างผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบในเขต

กรงุเทพมหานคร 400 ตวัอย่าง 

 1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ซึง่ให้

ความส าคญักบัสมรรถนะของจกัรยาน  

 2. ปจัจยัดา้นราคา พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ซึง่ให้

ความส าคญักบัราคาของจกัรยานเสอืหมอบมคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพ 

 3. ปจัจยัดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมให้ความส าคญัในระดบั

มาก ซึง่ใหค้วามส าคญักบัรา้นคา้/ตวัแทนจ าหน่ายมคีวามน่าเชือ่ถอื 



 4. ปจัจยัดา้นสง่เสรมิการตลาด พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

ซึง่ใหค้วามส าคญักบัการใหส้ว่นลดหรอืสทิธใินการซื้ออุปกรณ์เสรมิในราคาพเิศษ 

 5. ปจัจยัดา้นบคุคล พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ซึง่ให้

ความส าคญักบัเรือ่งพนักงานขายมคีวามเชีย่วชาญสามารถแนะน าขอ้มลูไดเ้ป็นอย่างดี 

 6. ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบั

มาก ซึง่ใหค้วามส าคญักบัการจดัแสดงสนิคา้ตวัอย่างเพื่อใหลู้กคา้ทดลองสนิคา้ได้ 

 7. ปจัจยัดา้นกระบวนการ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่ให้

ความส าคญัเรือ่งไดร้บัจกัรยานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถว้น 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อเพ่ือทดสอบสมมติฐำน 

 สมมตฐิานที ่1 ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุทีพ่กัอาศยั 

สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

จกัรยานเสอืหมอบของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบต่างกนั  

สรปุวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบทีม่เีพศต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบดา้นเหตุผล

การเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบและการตอบสนอง ไมแ่ตกต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบต่างกนั  

สรปุวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบทีม่อีายุต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบดา้นเหตุผล

การเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบในเรือ่งเพื่อการออกก าลงักาย และเพื่อใชใ้นชวีติประจ าวนั ต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่1.3 สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบต่างกนั 

สรปุวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอื

หมอบดา้นเหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบในเรือ่งเพื่อใชใ้นชวีติประจ าวนั ต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่1.4 การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบต่างกนั 

สรปุวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบทีม่กีารศกึษาต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบดา้น

เหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบ และดา้นการตอบสนองไม่ต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่1.5 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบต่างกนั  



สรปุวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบทีม่อีาชพีต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบดา้น

เหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบในเรือ่งเพื่อใชใ้นชวีติประจ าวนั และดา้นการตอบสนองในเรือ่งการสัง่ซื้อจกัรยาน

เสอืหมอบ/อุปกรณ์เสรมิทางออนไลน์ ต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่1.6 รายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบต่างกนั 

สรปุวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบทีม่รีายไดต้่อเดอืนต่างกนัใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบ

ดา้นเหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบในเรือ่งเพื่อการออกก าลงักาย เพื่อใชใ้นชวีติประจ าวนั และดา้นการ

ตอบสนองในเรือ่งวสัดทุีใ่ชใ้นการผลติจกัรยานและยีห่อ้(แบรนด)์ ต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่2 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 สมมตฐิานที ่2.1 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ดา้นเหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบ  

สรปุวา่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด ดา้นบคุคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ทัง้ 7 ปจัจยันัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ซื้อจกัรยานเสอืหมอบ ดา้นเหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบ 

 สมมตฐิานที ่2.2 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ดา้นการตอบสนอง 

สรปุวา่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด ดา้นบคุคล และดา้นกระบวนการ ทัง้ 6 ปจัจยันัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบ 

ดา้นการตอบสนอง 

กำรอภิปรำยผลกำรวิจยั 

 ข้อมลูปัจจยัทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ผูท้ีป่ ัน่จกัรยานเสอืหมอบสว่นใหญ่เป็นเพศ

ชาย ทีม่อีายุในช่วง 31  – 40 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัและมบีตุร ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังาน

บรษิทัเอกชน รายไดต้่อเดอืนในชว่ง 15,000 – 30,000 บาท  

ข้อมลูทำงด้ำนพฤติกรรมผูบ้ริโภค แบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี้ 

1. ดา้นเหตุผลการเลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบ พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมให้

ความส าคญัระดบัปานกลาง โดยพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญักบัเรือ่งเพื่อ

การออกก าลงักาย รองมาคอืเพื่อใชก้ารเดนิทางท่องเทีย่ว กลุ่มเพื่อน/เพื่อนรว่มงาน บคุคลสนิทใกลช้ดิ/ครอบครวั และ

เพื่อใชใ้นชวีติประจ าวนัตามล าดบั  



2. ดา้นการตอบสนอง พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมให้ความส าคญัในระดบัมาก โดย

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญักบั วสัดทุีใ่ชใ้นการผลติจักรยาน รองมาคอื 

การไดส้มัผสัหรอืทดลองป ัน่ สแีละลวดลายของจกัรยานเสอืหมอบ บรกิารหลงัการขาย ยีห่อ้(แบรนด)์ และการสัง่ซื้อ

จกัรยาน/อุปกรณ์เสรมิทางออนไลน์  

ข้อมลูทำงด้ำนปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด แบง่ออกเป็น 7 สว่นดงันี้ 

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดย

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะ รองมาคอื อุปกรณ์ของจกัรยาน

เสอืหมอบ ความทนทาน ความสวยงามโดยภาพรวม น ้าหนกั ยี่หอ้(แบรนด)์ และอุปกรณ์ตกแต่ง/อุปกรณ์เสรมิ  

2. ปจัจยัดา้นราคา พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดย

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญักบัราคาของจกัรยาน ความคุม้คา่กบัการใช้

งาน ราคามคีวามเหมาะสมกบัตราสนิคา้ และค่าใชจ้่ายในการบ ารงุรกัษา  

3. ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัใน

ระดบัมาก ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบให้ความส าคญักบั รา้นคา้/ต าแทนจ าหน่ายมคีวามน่าเชือ่ถอื สถานทีจ่ าหน่าย

สะดวกต่อการเดนิทาง มทีีจ่อดรถเพยีงพอส าหรบัลูกคา้ และรา้นคา้/ตวัแทนจ าหน่ายมสีาขาจ านวนมาก 

4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบั

มาก โดยพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญักบัการใหส้ว่นลดหรอืสทิธใินการซื้อ

อุปกรณ์เสรมิในราคาพเิศษ รองมาคอืการผอ่นช าระค่าสนิคา้ไดใ้นระยะเวลาทีเ่หมาะสม สือ่ทีใ่ชใ้นการน าเสนอ

โปรโมชัน่ การจดัโปรโมชัน่ภายในงานแสดงสนิคา้ และการโฆษณาผา่นสือ่อย่างทัว่ถงึ  

5. ปจัจยัดา้นบคุคล พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดย

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญัในดา้นพนักงานมคีวามเชยีวชาญสามารถ

แนะน าขอ้มลูไดเ้ป็นอย่าง รองมาคอื พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ใหบ้รกิารรวดเรว็ และพนกังานขายมอีธัยาศยัดยีิ้ม

แยม้แจ่มใส  

 6. ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมให้ความส าคญัในระดบั

มาก โดยพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญัในดา้นการจดัแสดงสนิคา้ตวัอย่าง 

เพื่อใหลู้กคา้ทดลองสนิคา้ได ้รองมาคอื มแีสงสวา่งเพยีงพอต่อการมองเหน็ในการเลอืกชมสนิคา้ การจดัวางพื้นทีใ่ช้

สอยภายในสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามเหมาะสม บรรยากาศและการตกแต่งภายในสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามทนัสมยั 

 7.ปจัจยัดา้นกระบวนการ ผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบโดยภาพรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดย

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูท้ีเ่ลอืกซื้อจกัรยานเสอืหมอบใหค้วามส าคญัในเรือ่ง ไดร้บัจกัรยานและอุปกรณ์ต่างๆ 

ครบถว้น รองมาคอื การช าระเงนิท าไดห้ลายชอ่งทาง มกีารรบัประกนัจกัรยาน ทีร่ะยะเวลาเหมาะสม และ ระยะเวลาใน

การรอ ประกอบจกัรยานและตรวจสอบจกัรยานมคีวามเหมาะสม 

 



ข้อเสนอแนะทีได้จำกกำรวิจยั 

 1. รา้นคา้หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายควรค านึงถงึและท าแผนการตลาดกบัผูอุ้ปโภคกลุ่มหลกั ซึง่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย 

อายุ 30 - 40 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต้่อ

เดอืนในชว่ง 15,000 - 30,000 บาท อกีทัง้ยงัตอ้งค านึงถงึผูอุ้ปโภคในกลุ่มอื่น ๆ ทีใ่นอนาคตจะเป็นผบูรโิภคกลุ่มใหม ่

และควรก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดตามปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 2. ทางรา้นหรอืผูจ้ดัจาหน่ายจกัรยาน ควรสรา้งรา้นหรอืตกแต่งรา้นใหม้คีวามน่าเชือ่ถอื ดว้ยการรกัษา

คณุภาพสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชือ่มนัทีจ่ะบอกต่อ หรอืมแีคมเปญคนใกลช้ดิบอกต่อไดร้บัสว่นลด

พเิศษจากทางรา้น ดงัตวัอย่างเชน่ แคมเปญ Honda Loyalty ซึง่ถา้มญีาตใิชร้ถยนต์ฮอนดา้ผูซ้ื้อจะไดร้บัสว่นลด

ดอกเบีย้ หรอืแคมเปญของทางผูใ้หบ้รกิารสญัญาณโทรศพัท์มอืถอื AIS , TURE , DTAC เมือ่บอกต่อใหค้นรูจ้กัยา้ยมา

ใชบ้รกิาร ผูท้ีบ่อกต่อไดร้บัเพิม่โปรโมชนัอนิเตอรเ์น็ตฟร ีโทรฟร ีตามสดัส่วนเป็นตน้ 

       3. ทางรา้นหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายจกัรยานควรใหค้วามส าคญักบักจิกรรมการป ัน่จกัรยาน เชน่ เป็นผูส้นับสนุนและ

ผลกัดนักลุ่ม หรอืชกัชวนกลุ่มมาท ากจิกรรมทีม่ปีระโยชน์รว่มกนั เพื่อท าใหร้า้นมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาผูป้ ัน่จกัรยาน 

เป็นตน้ 

 4 .ทางรา้นหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายจกัรยานควรศกึษาแนวโน้มของประเภทจกัรยาน ทัง้ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมและจะเป็น

ทีน่ิยมในอนาคต เพื่อทีจ่ะไดว้างแผนการจดัจ าหน่ายจกัรยานประเภทนัน้ในเวลาทีเ่หมาะสม 

 5. ทางรา้นหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายจกัรยานควรจดัหาจกัรยานและอุปกรณ์ทีม่คีวามทนทานมาจดัจ าหน่าย เชน่ น า

จกัรยานหรอือุปกรณ์ทีย่ีห่อ้มชีือ่เสยีงหรอืไดร้บัการยอมรบัมาจ าหน่าย มจีกัรยานใหไ้ดท้ดลองขีห่รอืจดัท า Review ที่

แสดงถงึสมรรถนะของจกัรยานและอุปกรณ์ เพื่อใหลู้กคา้รบัรูแ้ละเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 

 6. ทางรา้นหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายจกัรยานควรสรา้งความสมัพนัธ์กบรา้นจกัรยานอื่น ๆ หรอืกลุ่มเพื่อนทีข่าย

จกัรยานดว้ยกนั เพื่อรวมกลุ่มกนัส ัง่สนิคา้ ซึง่ท าใหร้าคาสนิคา้ถูกลงเนื่องดว้ยค่าจดัสง่หรอืจ านวน Order ในการสัง่

ทีม่าก ซึง่จะท าใหไ้ดส้่วนลดทางการคา้ ท าใหร้า้นสามารถใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาเพื่อแขง่ขนักบัผูค้า้รายอื่นนอกกลุ่มได ้

เป็นตน้ 

 7. จากขอ้เสนอแนะที ่หก เมือ่ซื้อสนิคา้ไดม้าในราคาถูกและไดส้่วนลดทางการคา้ ท าใหต้น้ทุนในการสัง่ซื้อ

สนิคา้ของรา้นลดลง สง่ผลใหท้างรา้นสามารถจดัทา Promotion สว่นลดและของแถมได ้อกีทัง้ทางรา้นยงัสามารถน า

สนิคา้ทีค่งคา้งในคลงัหรอืสนิคา้ตกรุน่มาท าเป็นของแถม ทาใหไ้มเ่สยีคา่จดัเกบ็ ไดพ้ื้นทีเ่พิ่มในการจดัเกบ็สนิคา้อื่นอีก

ดว้ย 

 8. ผลการศกึษานี้ สนบัสนุนทฤษฎ ีปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ของฟิลลปิ คอตเลอร(์2546, น.24) ดา้น

ผลติภณัฑ ์คอื พฤตกิรรมการซื้อจกัรยานเสอืหมอบจะขึน้อยู่กบัผลติภณัฑท์ีม่คีวามทนทาน สมรรถนะของจกัรยาน 

และความสวยงามของจกัรยาน ดงันัน้รา้นคา้หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายต้องน าสนิคา้ที่มคีวามทนทานมาขาย เชน่ ยีห่อ้ทีม่คีวาม

น่าเชือ่ถอืและขึน้ชือ่ดา้นความทนทาน หรอืท าบทความทดสอบสนิคา้ (Review) ใหผู้ซ้ื้อเชือ่ม ัน่และยอมรบัในตวั



ผลติภณัฑ ์ในแงข่องสมรรถนะควรใหผู้ซ้ื้อไดท้ดลองป ัน่จกัรยาน เพื่อทีผู่ซ้ื้อจะสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ไดต้รงกบัความ

ตอ้งการ และสดุทา้ยความสวยงามของจกัรยาน ทางรา้นหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายอาจจะจดัแสดงจกัรยานทีต่กแต่งอย่าง

สวยงาม เพราะนอกจากทางรา้นจะขายจกัรยานไดแ้ลว้ ยงัสามารถขายอุปกรณ์ตกแต่งไดอ้กีดว้ย 

 9. รฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิการป ัน่จกัรยาน ซึง่ถา้รฐับาลศกึษาจากผลงานชิน้นี้ จะทราบวา่พฤตกิรรมผูท้ี่ป ัน่

จกัรยานเสอืหมอบนิยมป ัน่กบับคุคลสนิทใกลช้ดิหรอืครอบครวัและกลุ่มเพื่อน ซึง่ถา้รฐับาลจดักจิกรรมรว่มสนุกสง่เสรมิ

การป ัน่ ในวนัทีร่ฐับาลประกาศเป็นวนัหยุด เพื่อใหป้ระชาชนไดอ้อกมาใชจ้่ายตามเจตนารมณ์ ของรฐับาลทีผ่า่นมานัน้ 

จะมสีว่นชว่ยใหป้ระชาชนไดอ้อกมาใชจ้่าย ท าใหเ้ศรษฐกจิหมนุเวยีน เชน่ จดักจิกรรมการป ัน่จกัรยานเพื่อสขุภาพเชงิ

ท่องเทีย่ง ในจงัหวดัท่องเทีย่ว ในวนัหยุดยาว ท าใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรม เกดิการอุปโภคบรโิภคขึน้ เชน่ การจองทีพ่กั 

การรบัประทานอาหาร ท่องเทีย่ว เป็นตน้ อกีทัง้ยงัท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดส้รา้งมนุษย์สมัพนัธ์ และสง่เสรมิการมี

สขุภาพทีด่อีีกดว้ย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าวิจยัในครัง้นี้ เพื่อการศกึษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อรถจกัรยานเสือหมอบของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัในครัง้นี้เพื่อ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูท้ี่มคีวามสนใจในการประกอบธุรกจิ
เกี่ยวกบัรถจักรยานเสือหมอบ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาปรบัปรุงธุรกิจได้ และเป็นข้อมูลให้แก่ภาครัฐ ในการ
ชว่ยเหลอืสง่เสรมิธุรกจิเกีย่วกบัรถจกัรยาน 

 ขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร.ณฐัวฒุ ิฮนัตระกลู ซึง่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาของงานวจิยั รวมทัง้สละเวลาให้
ค าแนะน า และความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ เกีย่วกบัแนวทางวจิยั การปรบัปรงุงานวจิยัและการน าเสนองานวจิยันี้ 
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัจกัรยานเสอื
หมอบ ซึง่หากงานวจิยันี้มขีอ้บกพรอ่งประการใดผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทนีี้ 
 
นายประวณี ปาตยิเสว ี
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