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ศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดาและยีห่อยามาฮา
ของนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการใชรถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดากับยามาฮา  ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัด

นครปฐม 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชรถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดากับยามาฮา  ของ

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครปฐม 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอที่มีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจในการใชรถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดากับยามาฮา  ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัด

นครปฐม ทําการศึกษาโดยใชขอมูลปฐมภูมิจากการทําแบบสอบถามและสัมภาษณของผูใชรถจักรยานยนตใน

ระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครปฐมจํานวน 400 คน วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD ผลการวิจัยพบวา 1) 

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานพฤติกรรม กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่แตกตางกัน

ของสวนประสมทางการตลาดดานราคาของผูใชรถจักรยานยนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 

กลุมตัวอยางที่มหาวิทยาลัยตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่แตกตางกันของสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาดของผูใชรถจักรยานยนตอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมตัวอยางที่เหตุผลในการซื้อตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่แตกตางกัน

ของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด 

ของผูใชรถจักรยานยนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมตัวอยางที่วัตถุประสงคในการใชงานตางกัน

มีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่แตกตางกันของสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด ของผูใชรถจักรยานยนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) 

ความพึงพอใจในการใชรถจักรยานยนต  กลุมตัวอยางสวนใหญความพึงพอใจดานปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานราคามีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3)กลุมตัวอยางที่มีปญหาและ

ขอเสนอแนะของผูใชรถจักรยานยนตตางกันมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของสวนประสมทางของ
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รถจักรยานยนต   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธกันทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดการ ดานสงเสริมการตลาด 

 
ABSTRACT 

  The purpose of the research is 1) to study how usage of brand Honda vs. Yamaha 

motorbike’s affect the satisfaction level of higher educational learners in NakornPhrathom province.2) 

to study the factor that influences their satisfaction between using brand Honda or Yamaha 

motorcycles. 3) to study some trouble and suggestion which relate to their satisfaction using 

motorcycle between brand Honda and Yamaha.  It is done by using primary data from questionnaires 

and interviews by motorcycle users who are university students in NakornPhrathom amount 400 ones, 

analyzed by using statistic percentage, standard deviation average analysis one way variety in pair 

form by LSD. The outcome found that 1) the factors of personality and behavior the sample that 

different genders affect different satisfaction of marketing component in price of implied motorbike 

users significantly by statistic level at 0.05. The sample are from different universities effect different 

satisfaction of motorbike component: product, sale, and marketing push of implied motorcycle users 

significantly by statistic level at 0.05. The sample that have various purchasing reason influence 

different satisfaction of motorbike component: product, sale, and marketing push of implied 

motorcycle users significantly by statistic level at 0.05. The samples that have various objective about 

using influence different satisfaction of motorbike component: product, sale, and marketing push of 

implied motorcycle users significantly by statistic level at 0.05. 2) The satisfaction in using motorbike, 

most of the samples delight the factors about marketing component which have high average, when it 

is considered from the first factor is product got the highest average, next it is factor of marketing 

push, finally factor of price got the least average. 3) The sample which have trouble and suggestion 

of various kind of implied marketing component’s motorcycle considerably in statistic level at 0.01 

that have relationship together 4 parts such as product, price, the way of management, and 

marketing push. 

Key Words : satisfaction, motorcycle or motorbike 
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คํานํา 

รถจักยานยนตเปนที่นิยมของวัยรุนและวัยที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี มียี่หอที่เปนคูแขงของสวน

แบงทางการตลาดรถจักรยานยนตอันดับตนๆ ซึ่งไดแก บริษัท  สยามยามาฮา  จํากัด  ผูผลิตรถจักรยานยนตยี่หอ

ยามาฮา บริษัท  ไทยฮอนดาแมนูแฟคเจอริ่ง  จํากัด ผูผลิตรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา   เนื่องดวย

รถจักรยานยนตเปนที่นิยมในหมูเพื่อนๆนักศึกษา จึงตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
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ใชรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดากับยามาฮา  ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครปฐมทําการศึกษา 

ดานความพึงพอใจ ซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีของบุคคลตอส่ิงใด ซึ่งสามารถจัดเปนพฤติกรรมทางดาน

อารมณ  เพราะพฤติกรรมทางดานจิตอารมณเปนภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล  อันไดแกความสนใจ

ความรูสึกทาทีความชอบ  ความไมชอบ  การใหคุณคา การรับการเปลี่ยน หรือ การปรับคานิยมที่ยึดถือ  ซึ่ง

สามารถแบงตามขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมดานจิตใจ อารมณ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) ในสวนที่ศึกษาเปน

พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer  behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมซึ่งผูบริโภค  ทําการคนหา

การซื้อ  การใช  การประเมินผล  การใชสอยผลิตภัณฑ  และการบริการ  ซึ่งคาดวา  จะสนองความตองการของ

เขา (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541) พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง กระบวนการทางสติปญญา  อารมณ  และ

กิจกรรมทางรางกายของบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือก  การซื้อ  การใช  และการกําจัดผลิตภัณฑหรือบริการ

เพื่อใหตอบสนองความตองการสวนบุคคล (อรชร มณีสงฆและคณะ, 2548)ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สวนปะสมทางการตลาด  (Marketing  Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อ

สนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  ประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี1. ผลิตภัณฑ(Product) 2. ราคา(Price) 3.

การจัดจําหนาย(Place) 4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) (ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ, 2541) 

 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไพรัช หอสุวรรณชัย (2546) ไดทําการศึกษาการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ

รถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการตลาดของผูจัดจําหนายรถจักรยานยนต  

และพฤติกรรมการซื้อตลอดจนปจจัยที่มีผลตอการซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    อพิชญา 

กัญญาพงษ และคณะ(2548) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการไฟฟาใตดิน  ในเขตหวยขวาง เกรียง

ศักดิ์ บริสุทธิ์ (2551) ไดทําการศึกษาสวนประสมการตลาดในการเลือกซื้อรถบรรทุกของลูกคาหางหุนสวนจํากัด 

จิราภรณ เพียรทอง (2551)ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ยามาฮาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ประภาส จันทรอินทร (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

อภิญญา เขมวราภรณ (2552)  ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของ

ลูกคาบริษัท เค.พี. ฮอนดา  จํากัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนคปฐม  ชุติมน สัทธาธิก (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เนื่องดวยไดศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของจึงนําเอามาเปนแนวทางมาประยุกตใชกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

รถจักรยานยนตเนื่องจากมีปจจัยและเปนสินคาประเภทใกลเคียงกัน  

จากประเด็นและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว จึงสนใจตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชรถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดากับ ยามาฮา  ของนักศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัด

นครปฐม    

 
อุปกรณและวิธีการ 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ กลุมนักศึกษาที่ใชรถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดาและยี่หอ

ยามาฮา   ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง  5 แหงภายในเขตนครปฐม ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
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เขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา   

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตศาลายา  

การเลือกสุมกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไมสามารถระบุจํานวนที่แนนอนได 

ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง จากสูตรไมทราบจํานวนประชากร โดย

กําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% (ธนินทร ศิลปจารุ, 2550: 77) 

     

โดยที่  

  n = ขนาดตัวอยาง 

  p = สัดสวนประชากรที่สนใจศึกษา 

  q = 1-p 

  Z = ความเชื่อมั่นที่ 95% (1.96) 

  e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% (0.05) 
 

แทนคาในสูตร 

    

คํานวณกลุมตัวอยางได 385 คน จึงกําหนดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตาม

ความสะดวก (Convenience sampling) ทั้งนี้เนื่องจาก รถจักรยานยนตยนตจะมีรุนใหมๆ ซึ่งมีจํานวนผูใช

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงยังไมมีขอมูลดานประชากรของกลุมเปาหมายที่แนนอนและแบงแบบสอบถามให

มหาวิทยาลัยละ  80  ชุด  ซึ่งมีทั้งหมด  5  มหาวิทยาลัย  ไดแก 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนนามจันทร 

3. มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา 

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตศาลายา 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 

1. แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ซึ่งประกอบดวย 4 สวนดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป สวนที่ 

2 แบบสอบถามดานพฤติกรรม สวนที่ 3 แบบสอบถามดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด สวนที่ 4 แบบสอบถาม

ปญหาและขอเสนอแนะ 

2. การสัมภาษณ สัมภาษณ 30 คน ซึ่งประกอบดวยคําถาม 8 ขอ ดังนี้ 1. คุณคิดวายี่หอที่ใชงานสงผล

ตอความพึงพอใจกับปจจัยทางการตลาดหรือไม อยางไร  2.คุณคิดวาวัตถุประสงคในการใชงานสงผลตอความ

พึงพอใจกับปจจัยทางการตลาดหรือไม อยางไร  3.คุณคิดวาความถี่ในการใชงานสงผลตอความพึงพอใจกับ

ปจจัยทางการตลาดหรือไม อยางไร  4.คุณคิดวาลักษณะในการใชงานสงผลตอความพึงพอใจกับปจจัยทางการ

ตลาดหรือไม อยางไร  5.คุณคิดวาระยะทางที่วิ่งตอวันของรถจักรยานยนตสงผลตอความพึงพอใจกับปจจัย

ทางการตลาดหรือไม อยางไร  6.คุณคิดวาเหตุผลในการการซื้อรถจักรยานยนตสงผลตอความพึงพอใจกับปจจัย

Z2pq 

   e2 n = 

1.962(0.5)(0.5) 

       0.052 n = 
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ทางการตลาดหรือไม อยางไร  7.คุณคิดวาบุคคลที่มีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตสงผลตอความพึง

พอใจกับปจจัยทางการตลาดหรือไม อยางไร  8.คุณคิดมีปญหาและขอเสนอปจจัยทางการตลาดหรือไม อยางไร 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาทั้ง 5 

มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเพื่อใชในการประกอบการทําวิจัย โดยผูวิจัยไดทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากตํารา วารสาร วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ สารนิพนธ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และเอกสาร

งานวิจัยตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางของการทําการศึกษาและประกอบการสรางแบบสอบถาม  
สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

การศึกษาในครั้งนี้จะใชวิธีการวิเคราะห  3  วิธี  คือ 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา  (Descriptive  Analysis)  โดยใชคาความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่ออธิบายใหเห็นถึงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา  พฤติกรรมและความพึง

พอใจของสวนประสมทางการตลาด  

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ  (Quantitative  Analysis)  ทําการทดสอบสมมติฐาน  และทําการ

ประเมินผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติ    โดยใชคาสถิติในการทดสอบ  คือ  สถิติ

วิเคราะหคาที (Independent  t-test)  สถิติวิเคราะหคาเอฟ (F-test)  แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way analysis  of  Variance)  และ คาสัมประสิทธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment  

Coefficient  Correlation, r) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ 

3. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ  (Qualitative analysis)  นําขอมูลจากการสัมภาษณมาสรุป  ซึ่งจะ

นําไปใชอธิบายเพิ่มเติมในสวนของสมมติฐานที่เกี่ยวของ   

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1. ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 
 จากการวิจัยลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มี

อายุ 21- 23 ป อยูชั้นปที่ 4 และกลุมตัวอยางทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อพิชญา 

กัญญาพงษ และคณะ (2548) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาใตดิน ในเขตหวยขวาง 

ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสอดคลองกับ 

อภิญญา เขมวราภรณ (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาของลูกคา

บริษัท เค.พี ฮอนดา จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป 

สวนใหญมีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.  

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่ไม

แตกตางกันของสวนประสมทางการตลาดโดยรวมของผูใชรถจักรยานยนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

แตถาแยกเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่แตกตางกันของสวน

ประสมทางการตลาดดานราคาของผูใชรถจักรยานยนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสวนมากเปน
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เพศชาย มีความพึงพอใจมากสุด ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวากลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยตางกันมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจที่แตกตางกันของสวนประสมทางการตลาดโดยรวมของผูใชรถจักรยานยนต อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ไพรัช หอสุวรรณชัย (2546) จากผลการทดลองความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา เพศ มีความสัมพันธกับราคาขายตอ ระดับ

การศึกษาหรือมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
 2.ขอมูลดานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ  

จากการวิจัยขอมูลดานพฤติกรรมของกลุมตัวอยางทั้งหมดใชรถจักรยานยนตยนต ยี่หอฮอนดาและใช

รถจักรยานยนตยี่หอยามาฮา กลุมตัวอยางสวนใหญ  เลือกใชเพื่อไปกลับมหาวิทยาลัย ความถี่ใชงานทุกวัน วัน

ละไมเกิน 3 ชั่วโมง ใชงานคนเดียวเปนสวนใหญเกือบ 100%  ระยะที่วิ่งตอวันไมเกิน 3 กิโลเมตร เหตุผลที่เลือก 

ประหยัดน้ํามัน บุคคลที่มีสวนชวยในการตัดสินใจ คือ พอ/แม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชุติมน สัทธาธิก

(2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการใชรถจักรยานยนต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคของการ

ใชงาน คือ เพื่อขี่ไปโรงเรียน และมีความถี่ในการใชงาน คือ ใชทุกวัน วันละ 1-3 ชั่วโมง กลุมตัวอยางสวนใหญใช

งานคนเดียวเปนสวนใหญเกือบ 100%  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อเนื่องจากประหยัดน้ํามัน

ประหยัดน้ํามัน  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเหตุผลในการซื้อตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่

แตกตางกันของสวนประสมทางการตลาดโดยรวมของผูใชรถจักรยานยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีวัตถุประสงคการใชงานตางกันมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจที่แตกตางกันของสวนประสมทางการตลาดโดยรวมของผูใชรถจักรยานยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ไพรัช หอสุวรรณชัย (2546) ไดทําการศึกษาการตลาดและพฤติกรรม

การซื้อรถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานครปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่ผูซื้อและผูใชให

ความสําคัญมากที่สุดคือการประหยัดน้ํามัน 
 3.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 

 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อุปกรณคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ความพึงพอใจดานราคา  พบวา กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจดานราคา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ราคา

รถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจดานชองทางการจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ดานชองทางการจําหนาย โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ชางมีประสบการณ

และฝมือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสงเสริม

การตลาด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  บริการหลังการขาย มีคาเฉลี่ย

สูงสุด และกลุมตัวความพึงพอใจดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สอดคลองกับผลการศึกษา ไพรัช หอสุวรรณ

ชัย (2546)ไดทําการศึกษาการตลาดและพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานครปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่ผูซื้อและผูใชใหความสําคัญมากที่สุดคือ  การประหยัดน้ํามัน ปจจัยดานราคาให
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ความสําคัญกับราคาจําหนายรถจักรยานยนตมากที่สุด และสอดคลองกับผลการศึกษา จิราภรณ เพียรทอง 

(2551) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตยามาฮา ในเขต

อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ   ผลการวิจัยพบวา   ปจจัยทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนตยามาฮา ในระดับมาก ดานผลิตภัณฑมีความสําคัญสูงสุด สอดคลองกับผลการศึกษาเกรียงศักดิ์ 

บริสุทธิ์(2551) ไดทําการศึกษาสวนประสมทาการตลาดของลูกคาหางหุนสวนจํากัด ผลการวิจัยพบวา ลูกคาหาง

หุนสวนจํากัด ส.บริสุทธิ์ ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายดาน 

โดยลูกคาใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาดและดานราคา  
4. ปญหาและขอเสนอแนะที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีปญหาและขอเสนอแนะของผู ใชตางกันมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของสวนประสมทางการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยดานปญหาและขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ปญหาเปลืองน้ํามัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานปญหาและขอเสนอแนะดานราคา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหารถจักรยานยนตมีราคาแพง มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ความพึงพอใจดาน

ปญหาและขอเสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ปญหาตัวแทนจําหนายตั้งอยูในทําเลที่ไมสะดวก และปญหาตัวแทนมีสินคาไมเพียงพอ  มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ความพึงพอใจดานปญหาและขอเสนอแนะดานชองทางการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปญหาพนักงานขายบริการไมสุภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด   ความพึง

พอใจดานปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวม พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษา ชุติมน สัทธาธิก (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต ของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปญหาการใชงานพบวา ปญหาดานผลิตภัณฑ อันดับ1 คือ 

เปลืองน้ํามัน ปญหาดานราคา อันดับ 1 คือ รถจักรยานยนตมีราคาแพง ปญหาดานการสงเสริมการตลาด อันดับ 

1 คือ ไมมีโฆษณาประชาสัมพันธ สอดคลองกับผลการศึกษา ประภาส จันทรอินทร (2551) ไดทําการศึกษา

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ผลการศึกษาปญหาพบวา โดยภาพรวมใหความสําคัญ ตามลําดับดังนี้ ปญหาดานผลิตภัณฑ ใน

เร่ือง ไมประหยัดน้ํามัน ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ปญหาดานราคา และปญหาดานชองทางการจัด

จําหนาย  

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

สรุป 
เพศ มหาวิทยาลัย วัตถุประสงคในการใชงาน และเหตุผลในการซื้อรถจักรยานยนต เปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจตางกันของการใชรถจักรยานยนต  ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชรถจักรยานยนต

ตางกันมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของสวนประสมทางการตลาดโดยมีปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  
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ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของรถจักรยานยนตยี่หออื่นๆดวยเพื่อใหครอบคลุม

ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 

2.  ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบจากราคาน้ํามันจากผูใชรถจักรยานยนตใชรถจักรยานยนต 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอตอการซื้อรถจักรยานยนต เพราะขอมูลจะมีประโยชนตรงตอบริษัท 
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