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พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ย่ังยืนของคนวยัทาํงาน 

ในอําเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม่ ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ 

Behavior Regarding to Sustainable Consumption Concept of Working-age People  

in Fang District, Chiang Mai Province Towards Purchasing a Motorcycles 

อ้อย ทิพโรจน์* ธนัยานี โพธิสาร** และวรทั วินิจ*** 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานใน

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อรถจักยานยนต์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 

400 ชุด ใช้วิธีการเลือกตัวอยา่งแบบโควตาตามอาชีพ และวเิคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 42-50 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท โดยพบว่ารถจักรยานยนต์ที่

ผูต้อบแบบสอบถามซื้อสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา ขนาดเครื่องยนต์ 101–125 ซซีี ยี่ห้อฮอนด้า ชําระ

ด้ วย เงินสด  ราคา  40,001-50,000 บาท  ซื้ อ เพิ่ ม เติ มจากของเดิ ม และใช้สํ าห รับ ซื้ อ ของห รือทํ าธุ ระ เล็ กๆ  

น้อยๆ  ตัดสินใจซื้อเพราะประหยัดน้ํามัน  และตัวผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง โดยซื้อจากร้านตัวแทน

จําหน่ายรายใหญ่ สื่อที่ทําใหรู้จ้ักรถจักรยานยนต์ คือ โทรทัศน ์และรายการส่งเสริมการขายที่ชื่นชอบ คือ ของแถม  

เม่ือวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ ่ม ผู ้ซื้อ

รถจักรยานยนต์เป็นผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 77 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มคนวัยทํางานที่เคยซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพิจารณา

เปรียบเทียบระหว่างคนวัยทํางานทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวน

รถจักรยานยนต์ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ อายุ 

สถานภาพและจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม เม่ือจําแนก

พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม พบว่า ยี่ห้อ ขนาดเคร่ืองยนต ์

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ เงื่อนไขในการชําระเงิน วัตถุประสงค์ในการใช้ วัตถุประสงค์หลัก บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

สถานที่ซือ้ แหลง่ข้อมูล รายการสง่เสรมิการขายเป็นของแถมที่ชอบมากที่สุด มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติพบว่า ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุม่ ให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกันและผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้ความสําคัญมากกว่าผู้บริโภคทั่วไป คือ ปัจจัย 

                                                            
  * นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ** ดร. อาจารย์ภาควิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตรายี่ห้อ รูปลักษณ์ การประหยัดน้ํามัน การบริการหลังการขาย และผลิตจากโรงงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาอะไหล่และราคาสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกจิ ปัจจัย

ด้านการจัดจําหน่าย ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของตัวแทนจําหน่าย ทําเลที่ตั้ง การจัดวางสินค้า เวลาในการเปิด–ปิด ทําการ  

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย แต่ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ ให้ความสําคัญไม่แตกต่างกัน 

ABSTRACT  

 Independent study aims to study behavior regarding to sustainable consumption concept of working-age 

people in fang district, Chiang Mai province towards purchasing a motorcycles. The questionnaire was used as the 

tool to collect data 400 using a quota sampling by occupation. Data were analyzed using descriptive statistics. 

The findings presented that most respondents were married female, aged of 49-50 years old, with 

bachelor’s degree. The majority was the employee of private company and earned the monthly income at the 

amount of 5,001-10,000 Baht. It found that respondents purchase motorcycle gear is motorcycle categories, size 

101-125 cc, brand Honda and purchase price 40001-50000 baht cash payment. Its purpose is buy more of the 

same and use it for shopping or errands little. Reasons to buy because fuel economy and gender respondents buy 

their own. Consumer buying from major distributors. Consumers recognize motorcycles from the media, television 

and promotions favorite is the giveaway. 

Cluster Analysis was used to explain the difference of consumer groups of the sample. It can be divided into 

two groups, consumer groups are a group of motorcycle buyers are consumers who are aware of the concept of 

sustainable consumption and general consumers. The most people are consumers who are aware of the concept of 

sustainable consumption 77 percent. 

According to the correlation analysis on general information of working-age people who bought a 

motorcycle, as divided into a group of working-aged consumers with sustainable consumption concept and a group 

of general working-aged consumers, the results presented that the difference of personal factors on education 

background, career, average monthly income and the number of motorcycles in the family affected the correlation of 

these two groups. Nevertheless, the difference of personal factors on gender, age, marital status and number of 

family members did not affect the correlation among these two groups. Based upon the study on behavioral 

classification on the sustainable consumption concept towards purchasing a motorcycles of these two groups of 

consumers, the results suggested that the consumer behaviors on brand, size of motorcycles, the cost of purchasing, 

terms of payment, purpose of use the main objective, Influential individuals in deciding, channel, information sources 

and the promotion is giveaway affected to both groups of consumers. 

According to the study on statistic test of difference, the findings presented that both groups of consumers 

to focus on different marketing mix and consumer awareness of sustainable consumption concept is more important 
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than general consumers. Product is differently paid importance to the following sub-factors: the brand, feature, save 

fuel, the after-sales service and manufactured environmentally friendly. Price: reasonable pricing, spare parts and 

service reasonable price and the price corresponds with the economic. Place:  the reliability of the dealer location, 

the display of merchandise, time to open - closed and product varieties. However, the promotion Consumers were 

two groups were not significantly different. 

บทนํา  

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการใช้รถจักรยานยนต์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ทําให้ธุรกิจรถจักรยานยนต์เติบโต        

อย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยปี พ.ศ.2555 มียอดจดทะเบียนรวมถึง 2,130,067 คัน

และเติบโต 6% เม่ือเทียบกับ พ.ศ.2554 (สุชาติ อรุณแสงโรจน์, 2556: ออนไลน์) สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าใน

ปัจจุบัน ผู้ใช้จึงให้ความสําคัญกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมใช้

รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จึงมีกระแสรถจักรยานยนต์ประหยัดน้ํามันออกมาสู่ตลาดมากมาย ทําให้ผู้ประกอบการ

ด้านรถจักรยานยนต์ให้ความสนใจลูกค้ากลุ่มนี้มากข้ึน   มีการปรับสายการผลิตรถจักรยานยนต์ในแบบต่างๆ     อีกทั้ง   

ยังมุ่งเน้นรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย  ความปลอดภัย  พร้อมทั้งเสนอเง่ือนไขทางการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ให้ผู้บริโภค 

ร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่าย ทําให้การใช้รถจักรยานยนต์เป็นที่นิยมและธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างมาก 

ในขณะที่การใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน เช่น มลพิษจากท่อไอเสีย และ

อุบัติเหตุจากการขับรถประมาท เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการบริโภคของคนรุ่นต่อไป จึงทําให้พฤติกรรม

โดยการซื้อจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงไม่ได้มองแค่คุณประโยชน์พื้นฐานของตัวสินค้าที่ตัวเองได้รับจาก     

การบริโภคเพียงอย่างเดยีว แต่ผู้บริโภคยังคํานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  

ส่วนผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ก็ได้มีส่วนทําลายสิ่งแวดลอ้มคือ มีกระบวนการผลติโดยเครื่องจักรขนาดใหญ่ 

อาจปล่อยของเสียสู่ระบบนิเวศโดยรอบโรงงาน  ซึ่งอาจเป็นชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก จึงควรหันมาให้

ความสําคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น   เพื่อทําให้เกิด    

การพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) เป็นแนวคิดในเร่ืองของ    

การบริโภคสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา โดยใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดสารพิษและปลดปล่อยของเสียรวมทั้งมลภาวะให้น้อยที่สุด เพื่อส่งผลกระทบต่อความต้องการ

ของคนรุ่นต่อไปน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน (Sustainable Consumption and Production, 2010: Online) และเมื่อองค์กรธุรกิจใด

มุ่งสู่ความยั่งยืนแล้ว  จะปรับแผนการดําเนินงาน กิจกรรมต่างๆ จะมุ่งเพิ่มผลิตภาพและประสทิธิภาพการผลิต ลดการใช้

ทรัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือย และลดการเกิดมลพิษ ตลอดจนคํานึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550)  ซึ่งธุรกจิรถจักรยานยนต์ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่นําแนวคิดด้านการบริโภคอยา่งยั่งยืนไปปรับใช้

ในองค์กรเช่นเดียวกัน  ทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม และ

สังคมอยา่งกลมกลืนและยั่งยืน 
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การซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่น้ันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอฝาง

เป็นอําเภอที่อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากร 122,004 คน (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2557: 

ออนไลน์) ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยปี 2555 110,593 บาทต่อคน ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประชากรเขตชนบท (สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่, 2557: ออนไลน์)  ถือวา่เป็นอําเภอที่มีศักยภาพในการรองรับความเจริญจากตัวเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

เป็นศูนย์กลางความเจริญของเชียงใหม่  มีคนวัยทํางานที่มีศักยภาพในการซื้อรถจักรยานยนต์อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก 

ประกอบกับรายได้ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับตํ่า  จึงมีความสามารถซื้อรถจักรยานยนต์มากกว่ารถยนต์ การขนส่ง

มวลชนมีไม่ทั่วถึงการคมนาคมไม่สะดวก ส่งผลให้เกือบทุกบ้านมีรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะพื้นฐาน และผู้บริโภค

ยังคงต้องการใช้รถจักรยานยนต์จํานวนมาก จะเห็นได้จากจํานวนรถใหม่จดทะเบียนประเภทรถจักรยานของอําเภอฝาง   

ปี 2556 มากถึง 58,366 คัน คิดเป็น 13%  ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด (สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, 2557: 

ออนไลน)์ 

ดังนัน้  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อให้ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนด

นโยบาย  และวางกลยุทธ์ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อ

รถจักรยานยนต์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1) ทําให้ทราบพฤติกรรมตามแนวคดิการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อ
รถจักรยานยนต์  

2) สามารถนําข้อมูลไปใช้โดยผู้ประกอบการธุรกิจของร้านตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่ในการกําหนด
นโยบาย และวางกลยุทธ์ในการดําเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

นิยามศัพท์ 

คนวัยทํางาน หมายถึง ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และมีสถานที่

ทํางานหรือสถานประกอบการในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานทางร่างกายมีสติปัญญาผลิตงาน

ออกมาและสามารถขออนุญาตสอบใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

รถจักรยานยนต์  หมายถึง  รถจักรยานยนต์ที่มีเคร่ืองยนต์ที่เดินด้วยกําลังเคร่ืองยนต์   กําลังไฟฟ้าหรือ

พลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน 2 ล้อ ไม่รวมรถประเภท Big Bike ได้แก่ รถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา รถจักรยานยนต ์ 

เกียร์อัตโนมัต ิ รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวกึ่งสปอร์ต และรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 
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พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่สามารถสังเกตได้และ

สังเกตไม่ได้ เช่น ความสนใจ ความชอบ เป็นตน้ ในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง การแสดงออกของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อรถ

จักยานยนต์ เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

แนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืน หมายถึง แนวคิดการบริโภคสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ

พื้นฐาน และนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี     โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด เกิดสารพิษน้อยที่สุด   และปลดปล่อย

ของเสียรวมทั้งมลภาวะน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความต้องการของคน 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 36)  

ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis Consumer Behavior)  คือ การค้นหาหรือวิจัยที่ เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อ และการใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ทําให้ทราบลักษณะของความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อ 

และพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค โดยคําตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดสําหรับกําหนดกลยุทธ์การตลาด 

(Marketing Strategies) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคําถามที่ใช้ทําการวิจัย 

คือ 6Ws และ 1H ได้แก่ Who, Whom, Why, What, Where, When และ How เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ (7 Os) ได้แก ่

Occupants, Organizations, Objectives, Objects, Outlets, Occasions และ Operations 

แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)  Kotler (1997: 92 อ้างถึงใน ศิ ริวรรณ  เสรีรัตน ์     

และคณะ, 2541: 35-36)  อธิบายว่าแนวคิดที่เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด หรือ 4Ps ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง  

ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้    ซึ่งบริษัทหรือหนว่ยงานมักใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของบริษัท   จะประกอบด้วยเคร่ืองมือ 4 เคร่ืองมือ  คือ   ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)  ช่องทาง         

การจัดจําหน่าย (Place) และการสางเสริมการตลาด (Promotion)  

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable consumption) การบริโภคที่ยั่งยืนในบริบทสากล  โดยกลุ่มประเทศ

นอร์ดิกได้ให้ความหมายของการบริโภคอย่างยืนไว้ว่า “การบริโภคที่ยั่งยืน หมายถึง การใช้สินค้าและบริการที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการพ้ืนฐานและนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในขณะที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดสารพิษ 

ของเสียและสารมลพิษน้อยที่สุด  เมื่อพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้นๆ  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความจําเป็นล่วงหน้าของคนในรุ่นถัดไป” (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2550) 

ส่วนการวัดความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในส่วนของผู้บริโภคนั้น  เป็นพฤติกรรม

การบริโภคที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของผู้บริโภค  การศึกษาตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภค จะวัดจาก

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค เพ่ือจําแนกกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคดิการบริโภคอย่างยั่งยืนออกจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป  

โดยใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากการศึกษาของ (Krytallis et al., 2012: 334-372) และ (Tanner and Kast, 2003: 

883-902) โดยคําถามที่ใช้วัด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ที่สําคัญคือ 1) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนของตัวผู้บริโภคเอง ในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กร

อย่างยั่งยืน ในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 1  การใช้ 7 คําถามเพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง(4Ps) 

คําถาม(6W’s 1H) คําตอบที่ต้องการทราบ (7 O’s) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง(4Ps)

1.  ใครบ้างที่อยู่ในตลาดเป้าหมาย 

(Who is in the target market?) 

 

ลั กษณ ะต่ างๆของกลุ่ ม ลู ก ค้ า

เป้าหมาย (Occupants)  

กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) ทั้งหมด

ที่เหมาะสมและตอบสนองความ 

พึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

2. ใครเป็ น ผู้ ที่ มี ส่ วน ร่วมต่อการ

ตัดสินใจซื้อ (Who participates in 

the buying?)  

บทบาทความสําคัญของกลุ่มต่าง ๆ 

(Organizations) ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ  

การตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

กลยทุธ์การส่งเสริมทางการตลาดที่

เหมาะสมกับกลุม่ผู้มีอิทธิพลตอ่   

การตัดสินใจซื้อของกลุ่มลกูค้า

เป้าหมาย

3. เพ ราะอ ะไรที่ ทํ า ให้ ผู้ บ ริ โภ ค

ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ  (Why does the 

customer buy?)  

 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ต่ อ ก า ร ซื้ อ 

(Objectives) รถจักรยานยนต์และ

ผู้บริโภคซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อ

สนองความต้องการในดา้นใดบ้าง 

กลยทุธ์ที่มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรม  

การซ้ือ ได้แก ่ 

1. ดา้นผลติภัณฑ ์  

2. ด้านราคา  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4. ผู้ บ ริ โภ ค ใน ตล าด เป้ าห ม าย

ต้องการซ้ืออะไร (What does the 

consumer buy?)  

 

วัตถุประสงค์ในการซื้อรถจักรยา

ยนต์ (Objects) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค

ในตลาดเป้าหมายต้องการจากตัว

ผลิตภัณฑ ์ 

กลยทุธ์ด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก ่ 

1. ผลติภัณฑ์หลัก 

2. รูปลักษณ์ผลติภัณฑ ์เชน่ ตรา

สินค้า การบรรจุภัณฑ ์คณุภาพ  

3. ผลิตภัณฑ์ควบ  

4. ผลิตภัณฑ์คาดหวัง  

5. ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายซื้อ

สินค้ าจากที่ ไหน  (Where does 

the consumer buy?)  

ช่องทางจัดจําหน่ายที่ เหมาะสม 

(Channels) ห รื อ แ ห ล่ ง สิ น ค้ า 

(Outlets) ที่ ผู้ บ ริ โภ ค นิ ย ม ไป ซื้ อ

รถจักรยานยนต์ 

กลยทุธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย จาก

บริษัทผู้ผลติรถจักรยานยนตส์ูต่ลาด

เป้าหมาย โดยอาจผ่านคนกลางตาม

ความเหมาะสมของกลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมาย 

6.  ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายจะซื้อ  

สิ น ค้ า เมื่ อ ใด  (When does the 

consumer buy?)  

โอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อรถจักยาน

ย น ต์  (Occasions) เ ช่ น  จ ะ ซื้ อ

รถจักรยานยนต์ในช่วงเดือนไหน 

แล ะจ ะส าม า รถ เข้ า เยี่ ย ม ช ม

กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น 

ควรทําการส่งเสริมการตลาดเมื่อใด

จึงจะเหมาะสมกับโอกาสในการซื้อ

ของผู้บริโภค 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม  2558) 

 

Vol. 1 No. 4 (October – December 2015)   486

 

รถจักรยานยนต์ในช่วงวันไหนของ

สัปดาห ์เป็นต้น 

7.  ผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายซื้อ
อย่างไร  (How  does  the 

consumer  buy?)  

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการตัดสินใจซื้อ 

(Operation)  

1. การรับรูป้ัญหา  

2. การค้นหาข้อมูลสินค้า 

3. ประเมินผลทางเลือกอย่างไร  

4. การตัดสินใจอย่างไร 

5 .ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ  

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ 

พนักงานขาย การส่งเสริมการตลาด 

การให้ข่าว การตลาดทางตรงและ

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะช่วยกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซ้ือ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประภาส จันทร์อินทร์ (2551) ศกึษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เพศหญิงมีการซื้อจักยานยนต์มากกว่าเพศชาย  โดยช่วงอายุที่มี

การซื้อรถจักรยานยนต์มากที่สุดคือ ระหว่าง 24-32 ปี คนที่ซื้อจักยานยนต์ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน โดยมีรายได้ระหว่าง 5,001-8,000 

บาท ต่อเดือน ใช้ยี่ห้อฮอนด้า ประเภทรถจักรยานยนต์ที่ใช้มาก คือ รถครอบครัวมีบังลม ส่วนใหญ่ซื้อโดยวิธีผ่อนชําระ  

ซื้อจักรยานยนต์เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน  เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สีและรูปลักษณ์ของ          

รถจักiยานยนต์สวยงาม  เป็นตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ซื้อจากร้านตัวแทนจําหน่ายได้รับข้อมูลรถจักรยานยนตจ์ากโทรทัศน ์

ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับรถจักรยานยนตท์ี่ประหยัดน้ํามันมากที่สุดและอุปกรณ์คุณภาพดีแข็งแรงทนทานเป็นอันดับสอง 

ธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ

ผู้บริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท กําลังเคร่ืองยนต์ 100 ซีซี ราคาที่ซื้อ 

35,000-40,000 บาท ซื้อด้วยเงินสด ส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์ครอบครัวละ 2 คัน นิยมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

ส่วนใหญ่ซื้อเพราะเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมและมีของแถม โดยมีตัวเองเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  

ทราบแหล่งข้อมูลจากโทรทัศน์  เหตุผลในการตัดสินใจซื้อด้านผลิตภัณฑ์คือ ตรายี่ห้อรถ ปัจจัยด้านราคาคือ ราคา

รถจักรยานยนต์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายคือ มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกลูกค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด 

คือ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ ด้านบุคลากรคือ พนักงานใช้อุปกรณ์-เคร่ืองมือที่ทันสมัยใน       

การบริการลูกค้า ด้านลักษณะทางกายภาพคือ ความสะอาดภายในร้าน ด้านกระบวนการคือ มีการให้บริการที่ดีเมื่อรถ   

มีปัญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน 
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ชุติมน สัทธาธิก (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในอําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่

ระหว่าง 5,001-15,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้รถจักรยายนต์   เพื่อขี่ไปทํางานหรือโรงเรียน  ใช้งานทุกวัน วันละ 

1-3 ช่ัวโมง  ใช้งานบริเวณเขตตัวเมืองหรือในเขตเทศบาล ระยะทางที่ใช้งานเฉลี่ยต่อวันส่วนใหญ่ใช้ 6-10 กิโลเมตร โดย

เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์คนเดียว นิยมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ชําระเงินโดยเงินสดแต่หากชําระเป็นเงินผ่อนจะเลือก

ผ่อนกับทางร้านผู้จําหน่ายโดยตรง เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเน่ืองจากประหยัดน้ํามัน มีสามีและภรรยาเป็นบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ให้ความสําคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อด้านผลติภัณฑ์มากที่สุด 

วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดลําพูน ในการเลือกซื้อ

รถจักรยานยนต์ พบว่า ผลการศึกษาที่ได้ส่วนใหญ่ยังคงเหมือนกัน แต่ก็มีบางส่วนที่แตกต่างกันบ้าง เช่น กลุ่มที่ซื้อ

จักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จบการศึกษา

ปริญญาตรี เป็นต้น โดยจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ยังคงเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด สําหรับ พฤติกรรมผู้บริโภค

ส่วนใหญ่นิยมซื้อโดยเงินผ่อน เงื่อนไขเงินดาวน์ 10 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาผ่อน 24 เดือน ผู้บริโภคจะซื้อเม่ือจําเป็นต้องใช ้

และยังไม่เคยมีสําหรับเป็นของตัวเอง โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับตัวสินค้าที่ทันสมัย มีการรับประกันราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพร้านจําหน่ายหาง่าย สะดวก มีบริการหลังการขาย สมรรถนะด้านประหยัดน้ํามันและขนาดเคร่ืองยนต ์เป็นต้น 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาในครั้งนี้ จะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค ที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ว่าได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมากน้อยเพียงใด  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล และ 

สรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน             

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ทําการศึกษาในกลุ่มคนวัยทํางานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      ที่เคยซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในช่วงระยะเวลา 

1 ปี ที่ผ่านมา จึงได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ราย   ตามการเปิดตารางขนาดตัวอย่างในการศึกษาที่ใช้หน่วย

ตัวอย่างเป็นคนและระดับท้องถิ่นของ Seymour Sudman (Sudman; 1967: 87 อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) โดย

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)   ตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น  1) ข้าราชการ

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  2) พนักงานบริษัทเอกชน   3) เกษตรกรหรือรับจ้างทั่วไป   4) ธุรกิจส่วนตัว ในจํานวนที่เท่ากัน

คือ 100 ราย  
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพ รายไดโ้ดยเฉลี่ย

ตอ่เดอืน และคําถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานใน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ ของคนวัยทํางานในอําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ได้แก ่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนที่ 4 ความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

5. สถิติวิเคราะห์   

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นคําถามที่สอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) 

จะวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับความสําคัญ ได้แก ่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 74) 

   ระดับความสําคัญ    ค่านํ้าหนักของตัวเลือก 

   มากที่สุด       5 

   มาก     4 

   ปานกลาง    3 

   น้อย     2 

   น้อยที่สุด       1 
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เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความสําคัญ กําหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย        การแปลความหมาย 

   4.50 – 5.00    ระดับความสําคัญมากที่สุด 

   3.50 – 4.49    ระดับความสําคัญมาก 

   2.50 – 3.49    ระดับความสําคัญปานกลาง 

1.50 – 2.49    ระดับความสําคัญนอ้ย 

   1.00 – 1.49    ระดับความสําคัญนอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นข้อมูลความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่

ยั่งยืน จํานวน 30 ข้อ แบ่งเป็น 5 ปัจจัย ในจํานวนนี้มีคําถามเกี่ยวกับ ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  

8 ข้อ ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ 8 ข้อ  ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 8 ข้อ 

ความเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3 ข้อ และความเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรในประเด็น

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 3 ข้อ ที่ประยุกต์มาจากงานวจิัยของ Krystallis et al. (2012) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับของความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ซึ่งมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 75) 

ระดับความคิดเห็น  ค่านํ้าหนักของตัวเลือก 

   เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง      5 

   เห็นดว้ย       4 

ไม่แน่ใจ       3 

   ไม่เห็นด้วย      2 

   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     1 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคา่ความคดิเห็น กําหนดชว่งคะแนน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

   4.50 – 5.00    ระดับความเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

   3.50 – 4.49    ระดับความเห็นด้วย 

   2.50 – 3.49    ระดับความไม่แน่ใจ 

1.50 – 2.49    ระดับความไม่เห็นด้วย 

   1.00 – 1.49    ระดับความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในด้านต่างๆ สําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ  

ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจนั้นสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นเป็น 5 ระดับของความคดิเห็นด้านผลกระทบ ได้แก ่

ผลกระทบทางบวกมาก ผลกระทบทางบวกเฉยๆ ผลกระทบทางลบและผลกระทบทางลบน้อย  

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม  2558) 

 

Vol. 1 No. 4 (October – December 2015)   490

 

ระดับความคิดเห็น  ค่านํ้าหนักตัวเลือก   

   ผลกระทบทางบวกมาก   + 2    

   ผลกระทบทางบวก         1    

   เฉยๆ           0    

   ผลกระทบทางลบ      - 1    

   ผลกระทบทางลบมาก      - 2    

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคา่ความคดิเห็น กําหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมายผลกระทบ 

   1.50 - 2.00   มีผลกระทบทางบวกมาก 

   0.50 - 1.49   มีผลกระทบทางบวก  

   -0.50 - 0.49   มีผลกระทบปานกลาง  

-1.50 - -0.51   มีผลกระทบทางลบ   

   -2.00 - -1.51   มีผลกระทบทางลบมาก 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นผู้บริโภคทั่วไป และผู้บริโภคที่ตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) ในการแบ่งส่วนผู้บริโภคออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะ

การบริโภคอย่างยั่งยืน    โดยใช้คะแนนค่าเฉลี่ยใกล้กันมารวมเป็นกลุ่มคนประเภทเดียวกัน (คนที่คล้ายกัน) ซึ่งเป็น      

การวิเคราะห์แบบ K-Mean Cluster Analysis (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) เพื่อพจิารณาแบง่กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน จากข้อมูลความเห็นต่อแนวคิด  

การบริโภคที่ยั่งยืน จํานวน 30 ข้อ  

 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บรโิภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ใช้สถิติเชิงพรรณนา

ได้แก ่การแจกแจงความถี่ และรอ้ยละ ในการวิเคราะห ์

 ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่  

และร้อยละ ในการวิเคราะห์ 

 ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป กับผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ใช้สถิติอ้างอิงได้แก ่ไคว์สแควร ์

(Chi-Square) ในการวิเคราะห ์

 ส่วนที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์

กับผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ ใช้สถิติอ้างอิงได้แก่ ไคว์สแคร์ ในการวิเคราะห์ 

 ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคทั้งสองกลุม่ต่อการให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ในอําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่ ใช้สถิติอ้างอิงได้แก่ t-test ในการวิเคราะห์ 
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ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.75) อายุ 42-50 ปี (ร้อยละ 32.00) 

มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 41.50)   การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 42.75)   รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท  

(ร้อยละ 33.25)   มีจํานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว 3 คน  (ร้อยละ 30.75)  มีจํานวนรถจักรยานยนต์ในครอบครัว 

จํานวน 2 คัน (ร้อยละ 50.75)   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา (ร้อยละ 53.75)  

โดยเลือกซื้อยี่ห้อฮอนด้า (ร้อยละ 60.25) ขนาดเค ร่ืองยนต์  101 – 125 ซีซี  (ร้อยละ  83.00) ชําระด้วยเงินสด  

(ร้อยละ 47.50) ในระดับราคา 40,001-50,000 บาท (ร้อยละ 69.75) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อซือ้เพิ่มเติมจากของเดิม 

(ร้อยละ 29.75) และใช้สําหรับซื้อของหรือทําธุระเล็ก ๆ น้อย ๆ (ร้อยละ 39.50) โดยแบ่งกันใช้หลายคน (ร้อยละ 54.25)  

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ เพราะประหยัดน้ํามัน (ร้อยละ 62.25) และตัวผู้ตอบ

แบบสอบถามเองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสูงที่สุด (ร้อยละ 64.75) โดยซื้อจากร้านตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ 

(ร้อยละ 46.75) โดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จาก สื่อ โทรทัศน์ (ร้อยละ 59.25) รายการส่งเสริมการขายที่ช่ืน

ชอบมากที่สุด คือ ของแถม (ร้อยละ 36.50) เช่น ประกันรถหาย เป็นของแถมอันดับ 1 ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจ 

(ร้อยละ 38.25) และไปซือ้รถจักรยานยนต์ในวันที่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 66.75) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ใน

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.14) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ

อันดับแรก คือ การประหยัดน้ํามัน (ค่าเฉลี่ยรวม 4.35) 

ด้านราคา 

ปัจจัยด้านราคามีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม ่ 

ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.87) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ

อันดับแรก คือ ระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถจักรยานยนต์ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.24) 

ด้านการจัดจําหน่าย 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 

ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.81) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ

อันดับแรก คือ ความน่าเช่ือถือของตัวแทนจําหน่าย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.22) 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสําคัญตอ่การตัดสนิใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อรถจักรยานยนต์

ใหม่ ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.75) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับ

ความสําคัญอันดับแรก คือ มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น สว่นลดเงนิสด (ค่าเฉลี่ยรวม 4.15) 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืน 

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.85) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ มนุษย์

กําลังทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (ค่าเฉลี่ยรวม 4.39) 

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ

โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (ค่าเฉลี่ยรวม 3.05) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ  

ฉันหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไป และเรื่องสุขภาพมีบทบาทสําคัญต่อฉันเมื่อฉันบริโภค/ 

อุปโภคผลิตภัณฑ ์มคีา่เฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยรวม 3.93) 

พฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลด้านสังคม โดยรวม

อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  (ค่าเฉลี่ยรวม 3.28)    โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ เป็นสิ่งที่ดีใน

การสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเทศโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ยรวม 3.87) 

พฤติกรรมขององค์กรในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมองค์กร 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ

เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.38) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ บริษัทต่างๆ ควรพยายามทุก

วิถีทางเพื่อลดมลพิษอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเอง และบริษัทต่างๆ ควรมีโครงการเพ่ือการอนุรักษ์น้ําและ

พลังงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยรวม 4.40) 

พฤติกรรมองค์กรในประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจขององค์กร  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในด้านสังคมและเศรษฐกิจขององค์กรโดยรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.38) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ บริษัทต่าง ๆ  

ควรพยายามทุกวิถีทาง เพ่ือสนับสนุนการจ้างงานจากชุมชนต่างๆ  ที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมของบริษัทตนเอง  (ค่าเฉลี่ย

รวม 4.40) 
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็นผู้บริโภคทั่วไป และผู้บริโภคท่ีตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคที่ย่ังยนื 

จากการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis)  ด้วยวิธี K-Means Cluster Analysis ทําให้สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภค

ออกเป็น 2 กลุ่มโดย กลุ่มผู้ซื้อรถจักรยานยนต์เป็นผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน (ร้อยละ 77.00)  

และเป็นกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (ร้อยละ 23.00)  

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบรโิภคที่ยั่งยนื  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน  พบว่า 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.20) อายุ 42-50 ปี (ร้อยละ 33.40) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 41.90) มีระดับ

การศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 38.60)   มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 32.10) รายได้ 5,001-

10,000 บาท (ร้อยละ 39.60)  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน (ร้อยละ 31.80) มีจํานวนรถจักรยานยนต์ในครอบครัว 

จํานวน 2 คัน (ร้อยละ 50.00) 

ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปพบว่า  ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 55.40) มีอายุ 33-41 

ปี (ร้อยละ 30.40) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 40.20) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ 75.00) ประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 65.20) และมีรายได้ 15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 35.90) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน 2 คน (ร้อยละ 30.40) มีจํานวนรถจักรยานยนต์ในครอบครัว 2 คัน (ร้อยละ 53.30) 

ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งสองกลุ่ม 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งสองกลุ่มพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05 ในขณะที่ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนรถจักรยานยนต์ ที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับกลุ่ม

ผู้บริโภคทั้งสองกลุม่  

ส่วนท่ี 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ ย่ังยืนต่อการซื้อ

รถจักรยานยนต์จําแนกตามประเภทผู้บรโิภค 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนต่อการซื้อรถจักรยานยนต์กับ

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ประเภทรถจักรยานยนต์และลักษณะการใช้  ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ในขณะที่

ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถจักรยานยนต์ เงื่อนไขในการชําระเงิน วัตถุประสงค์ในการใช ้

วัตถุประสงค์หลัก  บุคคลที่มีอิทธิพล   สถานที่ซื้อ   แหล่งข้อมูล  โทรทัศน์ และ อินเทอร์เน็ต  รายการส่งเสริมการขายที่

ชอบที่สุด รายการของแถมที่ชอบมากที่สุด มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทัง้ 2 กลุม่ 
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ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งสองกลุ่มต่อการให้ความสําคัญกับ

ปัจจัย  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุม่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในการเลือกซือ้รถจักรยานยนต์สว่นใหญ่แตกต่างกัน 

โดยปัจจัยย่อยที่แตกต่างกัน คือ ปัจจัยย่อยด้านตรายี่ห้อ รูปลักษณ์สวยสะดุดตา กะทัดรัดคล่องตัว แบบทันสมัย  

การประหยัดน้ํามัน การบริการหลังการขาย เช่น การตรวจเช็คฟรี อะไหล่ราคาไม่แพงและมีมาตรฐานและผลิตจากโรงงาน

ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริโภคที่ตระหนักถงึแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยืนใหค้วามสําคัญมากกว่า ผู้บริโภคทั่วไปใน

ทุกปัจจัยยอ่ยที่กล่าวมา 

ปัจจัยด้านราคา 

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งหมดแตกต่างกัน  

โดยปัจจัยย่อยที่แตกต่างกันคือปัจจัยย่อยด้านระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถจักรยานยนต์ ราคาอะไหล่ 

ค่าบริการในการตรวจเช็คและราคาสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน

ให้ความสําคัญมากกว่า ผู้บริโภคทั่วไปในทุกปัจจัยย่อยที่กลา่วมา สําหรับปัจจัยยอ่ยด้านราคาขายตอ่ตลาดรถยนตมื์อสอง

มีราคาสูง เงินดาวน์ตํ่าและระยะเวลาในการผ่อนชําระยาวนาน และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชําระต่ํา ผู้บริโภคทั่วไปให้

ความสําคัญมากกว่า ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในทุกปัจจัยย่อยที่กลา่วมา 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย 

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่

แตกต่างกัน โดยปัจจัยย่อยที่แตกต่างกันคือ ปัจจัยย่อยด้านความน่าเช่ือถือของตัวแทนจําหน่าย มีทําเลที่ตั้งอยู่ในจุดที่

สะดวกสําหรับลูกค้า ภายในร้านมีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เวลาในการเปิด – ปิดทําการของตัวแทนจําหน่ายและ

ร้านตัวแทนจําหน่ายมีสินค้าให้เลือกหลายแบบ หลายรุ่นโดยผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้

ความสําคัญมากกว่า ผู้บริโภคทั่วไปในทุกปัจจัยย่อยที่กลา่วมา 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในการซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ ่    

ไม่แตกต่างกัน  โดยปัจจัยย่อยที่แตกตา่งกันคือ  ปัจจัยย่อยด้านการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน ์มีรายการส่งเสริม  

การขาย เช่น ส่วนลดเงินสดและมีพนักงานขายที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ โดยผู้บริโภคที่ตระหนักถึง

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้ความสําคัญมากกว่า ผู้บริโภคทั่วไปในทุกปัจจัยย่อยที่กลา่วมา 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ต่อ    

การซื้อรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ พบว่า คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ยั่งยืนสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิด

พฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H ได ้ดังต่อไปนี้ 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 42-50 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพ 

ธุรกจิสว่นตัว รายได้ 5,001-10,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน มจีํานวนรถจักรยานยนต์ในครอบครัว 2 คัน 

ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุติมน สัทธาธิก (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ

ผู้บริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในประเด็นที่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี ระดับ

การศึกษาปรญิญาตรี แต่สอดคล้องในด้านการศึกษา คือ ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 - 15,000 บาท 

เช่นกัน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 36-40 ป ี

อาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท แต่สอดคล้องในด้านการศึกษา  คือ  ระดับการศึกษาส่วนใหญ ่     

ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกัน ซึ่งสาเหตุที่ไม่สอดคล้องอาจมาจากการเลือกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน  

ทําให้ผลออกมามีความแตกต่างกัน และพบวา่สว่นประสมทางการตลาดที่เหมาะสมและตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายคือ ต้องเป็นยี่ห้อที่ดี มีคุณภาพ  ระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ร้านตัวแทนจําหน่ายต้องมี             

ความน่าเช่ือถือ และนิยมการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

ผู้บริโภคซื้ออะไร 

จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา (ฮอนด้าเวฟ 

ฮอนด้าดรีม ซูซูกมิาร์ท ยามาฮา่สปาร์ค) โดยเลือกซื้อยี่หอ้ฮอนดา้ ขนาดเครื่องยนต์ 101 – 125 ซซี ีในระดับราคา 40,001-

50,000 บาท โดยชําระด้วยเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธํารงค ์คูสวัสดิ์ (2552) และชุติมน สัทธาธิก (2553) 

ที่พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนดา้ และชําระด้วยเงนิสด เช่นกัน 

 และจากการศึกษายังพบว่า  ปัจจัยย่อยด้านตรายี่ห้อ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามใน

การซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของประภาส จันทร์อินทร์ (2551) ที่พบว่า

ปัจจัยย่อยที่สําคัญอันดับแรกของด้านผลิตภัณฑ์ คือ สีและรูปลักษณ์ของรถจักรยานยนต์สวยงาม แต่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552)  ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่สําคัญอันดับแรก   ของด้านผลิตภัณฑ์  คือ ตรายี่ห้อรถ 

เช่นกัน 

ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ 

การศึกษาคร้ังนี้ ยังพบว่าวัตถุประสงค์หลักในการซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อซื้อเพิ่มเติมจากของเดิม และใช้สําหรับ

ซือ้ของหรือทําธุระเล็กๆนอ้ยๆ โดยแบ่งกันใช้หลายคน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ให้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต ์
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เพราะประหยัดน้ํามันซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมน สัทธาธิก (2553) ที่พบว่า เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

เนื่องจากประหยัดน้ํามัน เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาคือ ใช้รถจักรยานยนต์คนเดียว 

และจากการศึกษายังพบว่าปัจจัยย่อยด้านด้านตรายี่ห้อ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถจักรยานยนต ์ 

มีความสําคัญตอ่การตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เป็นอันดับแรก ซึ่งไมส่อดคล้องกับผล

การศึกษาของประภาส จันทร์อนิทร์ (2551) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่สําคัญอันดับแรกของด้านผลิตภัณฑ์ คือ สีและรูปลักษณ์

ของรถจักรยานยนต์สวยงาม แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552) ที่พบวา่ปัจจัยยอ่ยที่สําคัญอันดับ

แรก ของด้านผลิตภัณฑ์ คือ ตรายี่ห้อรถเช่นกัน และในปัจจัยด้านราคานั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรธนาพร 

วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดลําพูน ในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ พบว่า  

ปัจจัยย่อยที่สําคัญอันดับแรก คือ มรีาคาเหมาะสมกับคุณภาพ เชน่กัน 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อ 

จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552) พบว่าผู้ที่มอีิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสูงที่สุด คือ ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง

เช่นกัน และจากการศึกษายังพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสําคัญต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรก คือ มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด

เงินสด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่สําคัญอันดับแรก คือ           

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เชน่ วิทยุ หนังสือพิมพ ์

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 

จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปซื้อรถจักรยานยนต์ในวันที่ไม่แน่นอน สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของวรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมักไปซื้อรถจักรยานยนต์ในวันที่ไม่แน่นอน

เช่นกัน ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซือ้ หรือกระตุ้นความให้เกิดความต้องการควรทําในช่วงเวลาที่

เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สว่นใหญ่ซื้อจากร้านตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดลําพูน ในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต ์

พบว่าส่วนใหญ่เลือกซื้อจากร้านตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ในจังหวัดเช่นกัน ซึ่งจากการศึกษายังพบว่า ปัจจัยด้านความ

น่าเชื่อถือของตัวแทนจําหน่าย มีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม ่ 

เป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่สําคัญอันดับ

แรก คือ ร้านจําหนา่ยหางา่ย สะดวก 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ส่วนใหญ่รับข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จาก สื่อโทรทัศน์ รายการสง่เสริมการขาย

ที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ของแถม เช่น ประกันรถหาย เป็นของแถมอันดับ 1 ที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจ สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของประภาส จันทร์อินทร์ (2551) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลรถจักรยานยนต์จากโทรทัศน ์

เช่นกัน  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552) และชุติมน สัทธาธิก (2553) ที่พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกซื้อรถจักรยานยนต์โดยชําระด้วยเงินสด เช่นกัน และจากการศึกษายังพบว่าปัจจัยย่อยด้านมีรายการ

ส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดเงินสด มีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม ่

เป็นอันดับแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธํารงค์ คูสวัสดิ์ (2552) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่สําคัญอันดับแรก คือ  

การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ ซึ่งสาเหตุที่ไม่สอดคล้องกันอาจมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงทําให้

ผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทํางานในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในคร้ังนี้

มีข้อเสนอแนะสําหรับกลุ่มลูกค้าคนวัยทํางานที่ตระหนักต่อแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี ้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 42-50 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา ตํ่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. มอีาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ 5,001-10,000 บาท 

ด้านผลติภัณฑ์ 

จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา (ฮอนด้าเวฟ 

ฮอนด้าดรีม ซูซูกิมาร์ท ยามาฮ่าสปาร์ค) ขนาดเคร่ืองยนต์101–125 ซีซี โดยเลือกใช้ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ดังนั้น   

จึงเสนอแนะว่าผู้จัดจําหน่าย ควรมุ่งเน้นจําหน่ายในตรายี่ห้อที่เป็นที่นิยม เช่น ฮอนด้า ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกใช้มากที่สุดโดยมีขนาดเคร่ืองยนต์ให้เลือกตั้งแต่ 101–125 ซีซี โดยเฉพาะรุ่นฮอนด้าเวฟ ฮอนด้าดรีม ซูซูกิ

มาร์ท ยามาฮ่าสปารค์ เป็นตน้  

 จากผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ คือ เพื่อประหยัด

น้ํามัน ดังนั้นจึงเสนอแนะว่าผู้จัดจําหน่าย ควรเพิ่มหรือนําเคร่ืองยนต์ หรือนํารถจักรยานยนต์ที่ประหยัดน้ํามันเข้ามา

จําหนา่ยและมใีหเ้ลือกหลากหลายมากข้ึน 

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้

ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านตรายี่ห้อ   รูปลักษณ์สวยสะดุดตา  กะทัดรัดคล่องตัวแบบทันสมัยการประหยัดน้ํามัน   

การบริการหลังการขาย เช่น การตรวจเช็คฟรี  อะไหล่ราคาไม่แพงและมีมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากกว่า ผู้บริโภคทั่วไป 

ดังนั้น  จึงเสนอแนะว่าสําหรับการพิจารณาเลือก หรือการสต๊อกรถไว้จําหน่ายนั้นควรมีเกณฑ์ในการพิจารณา 

คือ   รูปลักษณ์สวยงาม   รูปทรงกะทัดรัดคล่องตัว    รูปแบบรถทันสมัย และเป็นเคร่ืองยนต์ที่ประหยัดน้ํามัน และ

เน่ืองจากรถจักรยานยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถที่ จะกําหนดราคาให้แตกต่างในตลาดได้มากนัก ดังนั้น  ทางผู้จัด

จําหน่ายควรมุ่งเน้นการบริการหลังการขาย เช่น การตรวจเช็คฟรี การบริการปะยางฟรี หรือการบริการเปลี่ยนถ่าย

น้ํามันเคร่ืองฟรี ในตลอดระยะเวลาการรับประกัน หรือตลอดเวลา 3 ปี เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างกว่าสถาน

ประกอบการอื่น   รวมถึงควรนําเสนอถึงการนํารถมาจําหน่ายที่ได้มาตรฐานและโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์นั้น  เป็น
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โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    และควรนําเสนอด้านประสิทธิภาพของรถรวมถึงราคาค่าอะไหล่และบริการตรวจเช็ค

ไม่แพง  

ด้านราคา 

 จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัย

ย่อยด้านระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถจักรยานยนต ์ราคาอะไหล่ ค่าบริการในการตรวจเช็คและราคาสอดคล้อง

กับภาวะเศรษฐกิจ  แต่เน่ืองจากราคารถ เป็นราคาที่ถูกกําหนดมาจากโรงงานผู้ผลิต ไมส่ามารถกําหนดราคาเพ่ิมแตกต่าง

จากท้องตลาดได้มากนัก จงึเสนอแนะว่า 

- ในการบวกกําไรเพิ่มของผู้จัดจําหน่ายนั้นควรพิจารณาถึงความสอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจด้วย   รวมถึง

ผูจ้ัดจาํหนา่ยและศูนย์บริการ 

- ควรปรับลดราคาค่าอะไหล่ ลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่เช่าซื้อ รวมทั้งลดราคาค่าตรวจซ่อมบํารุงให้ถูกลง 

เพื่อให้เอื้อต่อภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน  

- ควรกําหนดราคาค่าอะไหล่ ไม่แพงจนเกินไป ด้วยระดับราคามาตรฐานของแต่ละยี่ห้อ โดยอาจมีส่วนลดใน

กรณีที่ซื้อรถจากร้านของตน เชน่ ลดค่าแรง ค่าอะไหล ่10% เป็นต้น 

 จากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 40,001-50,000 บาท ประกอบกับผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะชําระด้วยเงินสด รองลงมาคือ ผ่อนชําระ 36 เดือน ดังนั้นผู้จัดจําหน่าย อาจจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขายโดยมอบส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อด้วยเงินสด หรือมีระบบผ่อนชําระดว้ยอัตราดอกเบี้ย 0% ฟร ี 36 เดือน  หลังจากนั้น

คิดดอกเบี้ย 5%  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

ด้านการจัดจําหน่าย 

จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยืนให้ความสําคัญกับปัจจัยยอ่ย

ด้านความน่าเชื่อถือของตัวแทนจําหน่าย มีทําเลที่ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกสําหรับลูกค้า  ภายในร้าน มีการจัดวางสินค้าเป็น

หมวดหมู่  เวลาในการเปิด – ปิดทําการของตัวแทนจําหน่ายและร้านตัวแทนจําหน่ายมีสินค้าให้เลือกหลายแบบ หลายรุ่น 

จึงเสนอแนะว่า 

- ผู้จัดจําหน่ายควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการเป็นตัวแทนจําหน่ายที่มีความซ่ือตรง ถูกต้องตามการรับรอง

ของบริษัทผู้ผลิต โดยมีการจําหน่ายรถที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดี ความน่าเช่ือถือ 

และใส่ใจถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นผู้จัดจําหน่ายควรอบรมพนักงานทุกส่วนงานให้รับทราบถึงการให้บริการที่มี

คุณภาพใส่ใจถึงความต้องการของลูกค้าถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุด และควรมีป้ายประกาศเรื่องการเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่าง

เป็นทางการให้ลูกค้าได้รับรู้ พร้อมทั้งนี้ควรมีส่วนช่วยเหลือสังคมบ้างในโอกาสที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกทําเลที่ตั้งของ

ศูนย์จําหน่ายและศูนย์บริการให้อยู่ใกล้ชุมชนที่สะดวกต่อการเดินทางหรือควรมีป้ายโฆษณาหน้าร้านอย่างชัดเจนเพื่อให้

ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย มีเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นเด่นชัด เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามได้โดยง่าย หากเป็นกิจการที่

กําลังจะเปิดใหม่ ควรให้ความสําคัญกับทําเล ที่สะดวกต่อการเดินทาง ไม่ไกลจนเกินไป มีระบบคมนาคม สะดวก และมีที่

จอดรถที่เพียงพอต่อการให้บริการ เป็นต้น 
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- ควรมีการกําหนดเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน เพ่ือความสะดวกต่อการใช้บริการ  

- การจัดดิสเพล หรือ ออกแบบตกแต่งจัดเรียงรถให้ลูกค้าเลือกชมนั้น ควรจัดให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภท 

เครื่องยนต ์หรือ ยี่หอ้ เป็นตน้ 

-  ควรเป็นตัวแทนจําหน่ายหลายยี่ห้อ เพื่อให้มีประเภทรถจักรยานยนต์ให้เลือกหลายแบบ หลายรุ่น เพียงพอ   

ต่อความต้องการของลูกค้า 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยืนให้ความสําคัญ คือ ปัจจัย

ย่อยด้านการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์  มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดเงินสด  และมีพนักงานขายมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ จึงเสนอแนะว่า 

1. ผู้ผลิตควรมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากขึ้นและควรจัดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับ

ตัวแทนจําหน่าย เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในพื้นที่ 

2. ผู้จัดจําหน่าย ควรโฆษณาร้านผ่านรถโฆษณา และกระจายเสียงไปตามแหล่งชุมชนเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จัก  

และรับรู้ถึงสถานที่และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้น 

3. ควรจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอและมากขึ้น เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันสูง เช่น 

ส่วนลดเมื่อซื้อรถเงินสด การมขีองแจก แถมมากมาย   

4. ผูจ้ัดจําหน่ายควรจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการมอบประกันรถหาย รวมทั้งประกันอุบัติเหตุ เมื่อซื้อรถ

ที่ร้านของตน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากขึ้น เน่ืองจากเป็นรายการของแถมที่จะดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจ

เลือกใช้บริการมากที่สุด 

5. การจัดอบรมความรู้ให้กับตัวพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ในเร่ืองของรถ

อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีความสามารถ ความชํานาญในงาน โดยเน้นการเป็นผู้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความ

ประทับใจ  

6. การทําการสื่อสารการตลาด เพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนั้นอาจใช้ ข้อความทางการตลาด (Marketing 

Message) ในด้านการซื้อเพื่อเปลี่ยนคันใหม่ หรือ การประหยัดน้ํามัน เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 คํานี้ มาจากวัตถุประสงค์หลักและ

เหตุผลที่เลือกซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองนั้น เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงที่สุด  ดังนั้น ผู้จัดจําหน่าย

ควรเน้นที่จะปิดการขายให้ได้ในทันที เม่ือพบว่า ลูกค้าอยู่ในสภาวะต้องการและมีศักยภาพในการซื้อ  ดังนั้น ผู้จัดจําหน่าย

ตอ้งอบรมพนักงานใหม้คีวามพร้อมในการนําเสนอ 
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