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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค  กรณีศึกษา             
ร้านหนึ่งโมดิฟาย ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงกับผู้บริโภคในจังหวัดล าปางที่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับ
ตกแต่งรถจักรยานยนต์จากร้านหนึ่งโมดิฟาย จ านวน 212คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Oneway ANOVAค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20–30 ปี อาชีพ
พนักงานบริษัท รายได้ระหว่าง 10,000–20,000 บาทรู้จักและรับรู้ข่าวสารของท่อไอเสียดัดแปลงจาก
การแนะน า/บอกต่อ และสอบถามข้อมูลของท่อไอเสียดัดแปลงด้วยตนเองพฤติกรรมผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 2 ครั้งต่อปี ใช้ท่อไอเสียแบบกลม ราคาระหว่าง 7,001–9,000 บาท                    
และมารับท่อไอเสียดัดแปลงด้วยตนเอง การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการกระท า ด้านความปรารถนา และด้านความตั้งใจ ตามล าดับ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงของผู้บริโภคในทุกด้าน
เรียงล าดับได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านการจัดจ าหน่าย 
ตามล าดับ  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to investigate the behavior and marketing 
mix towards consumer purchasing decision on modified muffler for motorcycle: case 
study of Neung Modified shop. This study was using purposive sampling for 
consumers who had purchased modified muffle for motorcycle from Neung Modified 
shop in amounts of 212 samples. A questionnaire was used as the tools for data 
collection. A data was analyzed by using percent, mean, standard deviation, One-way 
ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient.   

The results were found that most respondents were male, between 20-30 
years old, employed in private company, average income between 10,000-20,000 
Baht, perceived information of modified muffler from the suggestion/word of mouth, 
and enquiry for modified muffler by themselves. Moreover, consumer mostly 
purchased modified muffler twice a year, used round type of muffler, average price 
between 7,001-9,000 Baht, and received modified muffler by themselves. The 
purchasing decision on modified muffler was overall at a high level. It was 
respectively sort as action, desire, and intention. The marketing mix factors that had 
the relationship with purchasing decision on muffler were, firstly, product, promotion, 
price and place, respectively. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้น 
ทุกแห่งโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ว
เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ มี ผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ท าธุรกิจอยู่มากมายส่งผลให้ผู้คนจากต่างจังหวัดเข้ามาท างานหารายได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นและตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง คนที่มีรายได้ปานกลางจนถึงฐานะดีก็ต้องการความสะดวกสบายในการ
เดินทาง จึงหันมาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ท างานและสถานที่
ท่องเที่ยวกันมากขึ้น ประกอบกับบริษัทผู้ผลิต น าเข้า และจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเอง                   
ก็มีการจัดโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายต่างๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และเพ่ิมยอด
จ าหน่าย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้คนที่มีรายได้พอที่จะซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาใช้นั้น
เพ่ิมจ านวนเร็วมากเช่นกัน ส่งผลโดยตรงกับสภาพการจราจรบนท้องถนนในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆ ผู้ใช้รถใช้ถนน
จึงต้องเสียเวลากับปัญหาการจราจรที่ติดขัด และสถานที่จอดรถที่คับแคบและไม่เพียงพออย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ท าให้คนที่เบื่อหน่ายกับปัญหาการจราจรในแต่ละวัน หาทางหลีกเลี่ยงปัญหา
ดังกล่าวโดยการหันมาใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางกันมากขึ้น เพราะมีความคล่องตัว
ในการเดินทางมากกว่ารถยนต์ วิ่งในทางแคบได้ หาที่จอดง่ายกว่า ประหยัดน้ ามัน ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบ ารุงรักษา และยังช่วยประหยัดเวลาการเดินทางในแต่ละวัน 

ด้วยเหตุนี้จึ งมีผู้ประกอบการที่น าเข้ารถมอเตอร์ไซค์ เข้ามาจ าหน่ายกันมากขึ้นทั้ ง
รถจักรยานยนต์ส าหรับเป็นพาหนะทั่วไป และรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์ที่ในปัจจุบันนับว่าได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทสปอร์ต เช่น Suzuki GSX1300R 
Hayabusa Yamaha YZF-R1 Ducati Monster 795 Kawasaki Ninja 300 Honda CBR เป็นต้น
หรือรถจักรยานยนต์ประเภทช็อปเปอร์  เช่น Harley-DavidsonSTEED-DRAGSTAR-SHADOW 
400Keeway เป็นต้น ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ส าหรับผู้ที่มีใจรักและหลงใหลการขับขี่รถสปอร์ต
หรือช็อปเปอร์ เป็นชีวิตจิตใจนั้น ก็จะชอบการแต่งรถดัดแปลงให้มีความสวยงามดังใจต้องการ         
ที่ส าคัญต้องสวยในแบบที่ไม่เหมือนใคร เท่ห์ เป็นในแบบที่ตัวเองชอบ ชอบของตกแต่งที่เป็นงานฝีมือ 
สะท้อนความเป็นตนเองได้จากอุปกรณ์ตกแต่งท่ีหลากหลาย ซึ่งอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์เหล่านี้
มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น ล้อ โช๊คก้ามเบรก ท่อสูตร ปลายท่อ เป็นต้น ซึ่งความต้องการของสินค้า
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แต่งรถมีอยู่อย่างต่อเนื่อง มีทั้งสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย และ
สินค้าที่เป็นงานฝีมือ ซึ่งท่อไอเสียดัดแปลงก็เป็นสินค้าหนึ่งที่น าเข้าจากต่างประเทศด้วย และที่เป็น
งานฝีมือก็ได้รับความนิยมอยู่มาก เพราะผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปทรงเพ่ือให้              
เข้ากับรถได้ตามต้องการ จึงท าให้ในปัจจุบันธุรกิจนี้เริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้นมีผู้ที่ผลิตท่อเป็นงานฝีมือ           
อยู่ในหลายๆ แห่ง รวมทั้งในจังหวัดล าปางก็เช่นกันเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น อีกทั้งยังมี การขยาย                 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และจัดจ าหน่ายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และเป็น
ช่องทางให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถ
สั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ                   
ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ในด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้า เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการ                      
ของผู้บริโภคได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง 
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง

รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
2. ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับ

ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย ความถี่               
ในการซื้อ รูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน ราคาที่ซื้อ ช่องทางที่ได้รับสินค้า และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ ผู้ บริ โภคในจั งหวัดล าปางที่ ซื้ อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ ง

รถจักรยานยนต์จากร้านหนึ่งโมดิฟาย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2557 จ านวน  
450 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริ โภคในจังหวัดล าปางที่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์จากร้านหนึ่งโมดิฟายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2557 โดยใช้             
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ Taro Yamane                 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 212 ตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2557  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา           

ซึ่งการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น                
ทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนอง                  
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่าย
เพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือ          
ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่าง
ถูกต้อง          

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา  

ท่อไอเสียดัดแปลง หมายถึง ท่อไอเสียที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเปลี่ยนจาก            
รูปเดิมโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย 

ตกแต่ง หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการประดับหรือปรุงจัดเพ่ิมเติมให้ดีให้สวยกว่าเดิม 
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รถจักรยานยนต์ หมายถึง รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน                
และมีล้อไม่เกิน 2 ล้อ  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

3. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior defined) ไดม้ีการให้ความหมายไว้หลากหลาย 
ที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา              
ซึ่งการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น                 
ทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. 
Miniard.  1990, น. 3 อ้างอิงใน ศุภร เสรีรัตน์.  2550, น.5) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซื้อ 
การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะท าให้ความต้องการ
ของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk.  1991, น.5 อ้างอิงใน  
ศุภร เสรีรัตน์.  2550, น.5) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา              
ให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้ หมายความรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อน
แล้ว และเป็นสิ่งที่มีส่วนในการก าหนดให้เกิดการกระท าดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์.  2535 อ้างถึงใน  
ชัยณรงค์ ทรายค า.  2552, น.8) 

จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ               
ของบุคคลที่แสดงออกมา ในการแสวงหาซื้อสินค้าและบริการที่คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนอง      
ความต้องการและความพึงพอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสินใจที่มีมาก่อนการซื้อ 

 
 



ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุ            
จูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้
เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า 
(Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค                
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
จุดเริ่มต้นอยู่ที่มีสิ่งมากระตุ้นท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s 
Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายค า, 2552 หน้า 8) 

แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (The Concept of Consumer Behavior)                     
ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือให้การศึกษามีความเป็นไปได้ชัดเจน จึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิด 
(concept) หรือแบบจ าลอง (model) ขึ้นหลายรูปแบบ ในที่นี้ขอเสนอตามล าดับกันไปดังต่อไปนี้  

แบบจ าลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง (model of consumer behavior by Philip 
Kotler and Gary Armstrong) ฟิลิปคอตเลอร์เป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านการตลาดในยุคปัจจุบัน      
ได้ก าหนดแบบจ าลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอ่ืน (marketing and other stimuli สิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยที่เรียกว่าส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบด้วย                 
ตัวผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การวางจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการจ าหน่าย 
(promotion) ส่วนปัจจัยกระตุ้น อ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic) เทคโนโลยี 
(technological) การเมือง (political) และวัฒนธรรม (cultural)  

กล่องด าของผู้ซื้อ (buyer’s black box) ประกอบด้วยลักษณะของผู้ซื้อ (buyer 
characteristics) และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (buyer decision process) 

การตอบสนองของผู้ซื้อ (buyer responses) ไม่ว่าด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตรา
สินค้า การเลือกผู้จัดจ าหน่าย เวลาที่ซื้อและจ านวนที่ซื้อ 

 
 

Marketing and other stimuli 
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Buyer response 
Product choice 
Brand choice 
Dealer choice 
Purchase timing 
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ลักษณะของตัวแบบนี้เริ่มจากการพิจารณาปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การวางจ าหน่าย และการส่งเสริมการจ าหน่าย และปัจจัย
กระตุ้นอื่นที่แวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม ปัจจัยทางการตลาดจะเป็น
ตัวกระตุ้นโดยตรง  

ส่วนปัจจัยอ่ืน ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจชี้ ให้ เห็นอ านาจซื้อของผู้บริโภค              
หากเศรษฐกิจเจริญและขยายตัวผู้บริโภคก็จะมีอ านาจซื้อสูง หากเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะตกต่ า อ านาจ
ซื้อก็จะลดลง และยังมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมเป็น
องค์ประกอบที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 

ส าหรับกล่องด า (black box) หมายถึง ลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์แต่ละคน
ประกอบด้วยลักษณะทางบุคลิกภาพ (characteristic) ซึ่งได้แก่องค์ประกอบของมนุษย์แต่ละคนรวม
ตั้งแต่การแสดงออกทางกายจนถึงสภาพทัศนคติที่ต่อเรื่องต่างๆ และรวมถึงลักษณะทางด้าน
กระบวนการตัดสินใจของบุคคลแต่ละคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนผ่านการเรียนรู้ทางสังคม 
(socialization) และสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนโตและหลอมรวมกันเป็นมนุษย์แต่ละคน           
สิ่งเหล่านี้สะสมอยู่ในทัศนคติของแต่ละคน เรียกว่า “กล่องด า” หรือ “black box” และส่งผลเป็น
อย่างสูงไปยังข้ันตอนการตอบสนองต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ กล่าวคือ ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใด ยี่ห้อใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และจ านวนเท่าใด ก็หลังจากที่ได้ผ่าน
ขั้นตอนกระตุ้นทางการตลาดและอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในขั้นของกล่องด า ผสมผสานกับทัศนคติ และส่งผล
ไปยังการตัดสินใจซื้อ (สุดาพร กุณฑลบุตร.  2552, น.72-74) 

แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของกิลเบอร์ต (the concept of consumer behavior by 
Gilbert D. Harrell) โดยกิลเบอร์ตให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึงการกระท าและ
กระบวนการตัดสินใจของคนแต่ละคน ในการที่จะค้นหา ประเมิน จัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
ได้มุ่งเน้นกับการให้ความส าคัญหรือเกี่ยวข้อง ( involvement) ของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการซื้อสินค้าชนิดใดๆ ในแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน 
บางครั้งอาจไม่ได้สนใจยี่ห้อเรียกว่าการเกี่ยวข้องต่ า (low involvement) บางครั้งใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูล หาความรู้และรายละเอียดต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อเรียกว่าเกี่ยวข้องสูง (high involvement) 
สรุปปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
หมายถึง การที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าใด จะผ่านกระบวนการของการเกี่ยวข้องกับสินค้าที่

ซื้อมาก่อน ไม่ว่าเป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การพิจารณารายละเอียด และกระบวนการที่
ผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับสินค้าได้รับผลมาจากสองกลุ่มของปัจจัย กลุ่มแรกได้แก่ปัจจัยทางจิตวิทยาของ
แต่ละบุคคล เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติอ่ืนๆ กลุ่มที่สอง ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม เช่น
วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว 

การซื้อสินค้าที่ต้องใช้ความเกี่ยวข้องต่ า (low involvement) ได้แก่ การซื้อสินค้าประจ าวัน 
ไม่มีราคาสูง ไม่มีผลทางสุขภาพมากนัก และไม่ได้ใช้เทคโนโลยี ท าให้สามารถตัดสินใจได้ง่าย ไม่ต้อง
หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากนัก 

การซื้อสินค้าที่ต้องใช้ความเกี่ยวข้องสูง (high involvement) ได้แก่ การซื้อสินค้าที่มีผลกับ
สุขภาพสูง มีราคาแพง มีความส าคัญ หรือเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีสูง ผู้ซื้อต้องพิจารณา
ด้วยความรอบคอบ ตั้งใจหาข้อมูลมาก (สุดาพร กุณฑลบุตร. 2552, น.75-76) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2554, น.17) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง                       
การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ                
ซึ่งโดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลจูงใจหรือก ากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคลักษณะนี้เองที่จะ
ท าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ส าเร็จผลด้วยการชักน าและหว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อ
สินค้าและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ าครั้งต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็น
เรื่องของการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าเกิดจากปัจจัยอิทธิพลอะไรเป็นตัวก าหนดหรือเป็น
สาเหตุที่ท าให้มีการตัดสินใจซื้อดังกล่าวพฤติกรรมในขณะท าการซื้อจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อและในการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่นความต้องการ                
การเรียนรู้ความเข้าใจ ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ นี้มีอยู่ในความนึกคิดและจิตใจของทุกคนซึ่งต่างก็ได้มี                 
การสร้างสมและขัดเกลาตามความนึกคิดและจิตวิทยาของตนตามสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันจาก
อดีตถึงปัจจุบันซึ่งท าให้คุณลักษณะที่แท้จริงภายในของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

Societal and 
Social Factors 

Culture 
Subculture 
Social class 
Reference Groups 
Family 

Psychological Factors 
 
Motivation 
Perception 
Learning 
Attitude 
Information Processing 

Consumer Involvement 
 

Low High 
 

Consumer 
Decision Making 

Passive Active 



 
 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Kolter. 1997, น.171) เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภคเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคโดยการตั้งค าถามและค าตอบที่ได้จะ
ช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม 
 ค าถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who, 
What, Why, Who, When, Where และ How เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ประกอบไปด้วย
Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations             
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ.  (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่.  หน้า 194. 

จากแนวคิดและทฤษฎีดั งกล่ าวข้ างต้นสรุป ได้ว่ า  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภค                
เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ                 



 
 

ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง
ประกอบด้วยค าถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือความถี่ในการซื้อ รูปแบบที่ใช้ใน
ปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน ราคาที่ซ้ือ ช่องทางที่ได้รับสินค้า 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 
การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจาก

บรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ (C. Glenn Walters, 1987, น.69 อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550,        
น.49) 

การตัดสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลายๆ อย่างที่มีอยู่ 
(ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. (  ,2542  น. 9 อ้างถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร, 2556,                
น.623)) 

การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546 
หนา้ 7 อ้างถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร.  2556, น.623) 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือก
ทางใดทางหนึ่งเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 

ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ            
ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก 

(1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้ า เป็นต้น 
(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสม

ทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท า

การแสวงหาข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค แบ่งเป็น 
(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว             

คนรู้จักที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ 
(2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม                

สื่อต่างๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ 



 
 

(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด          
ของสินค้าหรือบริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก            

โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น 
ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ              

ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้  
(1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand Decision) 
(2) ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision) 
(3) ปริมาณที่ซ้ือ (Quantity Decision) 
(4) เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) 
(5) วิธีการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
หลังจากท่ีลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการ

ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท า 
การเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริง 

ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ             
บริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ า หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใด
ก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริงต่ ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่
ตามมาก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย 

ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อ
สินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ หรือจัดตั้งศูนย์รับ           
ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (AIDA) 
(St.Elmo Lewis, 1898 อ้างถึงใน ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร, 2551) 
1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้องรู้จักสินค้าและบริการนั้นก่อน             

ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร 
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จักสินค้าแล้วก็ยังไม่เพียงพอผู้บริโภคต้องถูกเร้า

ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสินค้านั้นออกจากสินค้าอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในตลาด 



 
 

3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุ้นจะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนา
ที่จะได้ครอบครองสินค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่สินค้านั้นเสนอ
ให้หรือเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ที่สินค้านั้นหยิบยื่นให้ 

4. การกระท า (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการซื้อสินค้า 

 

จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปได้ว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจัยคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของ
ผู้บริโภค เวลาและโอกาส ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท า 

 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม 
รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้า 
ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง  (เสรี วงษ์มณฑา. 
2554, น.11) 

แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2539 อ้างถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ .  2553, น.                

9-10) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า 
เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือกซื้อสินค้าและต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลัก โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถสนองความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า            
ได้ผลิตภัณฑ์อาจเป็นคุณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่             
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริษัท การรับประกันและบริการ 

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคา ได้แก่ ราคา
จ าหน่าย ส่วนลด วิธีการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาช าระเงิน 

3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ท าเลที่ตั้งหรือกิจกรรม                     
การเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังสถานที่ที่ต้องการและเวลาที่เหมาะสมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้
ทางอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้คือ 

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) เน้นถึงชนิดของช่องทาง
จ าหน่ายว่าใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรือขายผ่านสถาบัน



 
 

คนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Relailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) 

3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การขนส่งสินค้า การเก็บรักษา
สินค้า และการบริหารสินค้าคงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จ าหน่ายและตลาด
เป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การส่งเสริมการตลาด อาจท าได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่งเราเรียกว่าส่วนประสม                    
การส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication 
Mix) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4 . 1  ก า ร โ ฆษณา  (Advertising) เ ป็ น กา รติ ด ต่ อสื่ อ ส า ร แบบ ไม่ ใ ช้ บุ ค ล าก ร                          
(Non Personal) โดยผ่านสื่อต่างๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประกอบด้วยการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ วารสารเกี่ยวกับวงการก่อสร้าง 
และสมุดรายนามโทรศัพท์ (Yellow Pages) 

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ
เผชิญหน้ากัน พนักงานขายต้องเข้าพบปะผู้ซื้อโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินค้า 

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาด                      
ที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุ้นการซื้อ
ของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริมการขายท าได้ในรูปแบบของการลดราคา 
แจกของก านัล และชิงโชค เป็นต้น 

4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity Relation) การให้ข่าว (Publicity) 
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการแบบไม่ใช้บุคคล โดยที่องค์กรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเสนอข่าวนั้น ส่วนการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)             
เป็นความพยายามที่ได้จัดเตรียมไว้ขององค์กร เพ่ือชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เช่น การให้ข่าวเพ่ือให้ทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรการสร้างความสั มพันธ์ 
อันดีกับชุมชน การบริจาค การสนับสนุนกีฬา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และจัดอบรม         
ให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) หมายถึง องค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ 
สินค้าหรือบริการที่น าเสนอสู่ผู้บริโภค ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับส่วนผสมทางการตลาดประกอบด้วยปัจจัย
ด้านการตลาดสี่ชนิดที่มักเรียกกันว่า “4 Ps” ดังต่อไปนี้ 

ผลิตภัณฑ์ (products) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่น าเสนอขายสู่ผู้บริโภค 



 
 

ราคา (prices) หมายถึง ราคาของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเพ่ือให้สินค้านั้นๆ
ราคาจะต้องมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของสินค้าหรือบริการเพ่ือจะเกิดส่วนต่างเป็นผลก าไรให้แก่กิจการ 

สถานที่ (place) หมายถึง ช่องทางในการที่จะน าสินค้าเสนอขายผู้บริโภค  
การส่งเสริมการจ าหน่าย (promotion) หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริมและกระตุ้นให้

ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกิจการ (สุดาภร กุลฑลบุตร.  2552, น.12) 
 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้
ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุวดี จารุนุช (2554) ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา และสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่ได้จดทะเบียนกับส านักงานอุตสาหกรรมเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ ที่มี
เจ้าของคนเดียว และเปิดด าเนินการมานานกว่า 5-10 ปี สถานประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตั้งแต ่20,001-300,000 บาท ด้านพฤติกรรมการซื้ออะไหล่ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่
จะมียอดซ้ืออะไหล่เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท มีความถี่ในการซื้ออะไหล่ทุก 2-5 วัน
ท าการ และมีการจัดซื้ออะไหล่ประเภทระบบเบรกมากที่สุด รองลงมา คือระบบช่างล่าง 
ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดคุณภาพของสินค้าที่จะซื้อมากกว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในอู่ซ่อม 
รถยนต์เอง ซึ่งผู้ประกอบการจะก าหนดคุณภาพของสินค้าจากยี่ห้อเป็นหลักจะมีนโยบาย การจัดซื้อ
อะไหล่จากแหล่งขายหลายแหล่งไม่ขึ้นกับแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพราะแหล่งขายแหล่งเดียวอาจรอบรับ
ความต้องการได้ไม่เพียงพอโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งขายในอดีต และแหล่งขายในปัจจุบันเป็นหลักโดย
เน้นที่สินค้าดีมีคุณภาพ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยผู้ซื้อที่เป็นองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ               
อยู่ในระดับความส าคัญมากคือ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยราคา ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยระหว่างบุคคลตามล าดับ ระดับความส าคัญปานกลาง คือ ปัจจัยด้านช่องทาง                
การจัดจ าหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยย่อยด้านการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ              
การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่ออะไหล่ที่มีปัญหา ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่
รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับ
ความส าคัญมากคือ มีราคาให้เลือกตามคุณภาพอะไหล่ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผล



 
 

ต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญ
มาก คือ ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก คือ พนักงานมี
ความรู้คอยให้ค าแนะน าได้ ปัจจัยด้านย่อยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์
ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อับดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมากคือ ภาวะเศรษฐกิจรวมใน
ปัจจุบัน ปัจจัยย่อยด้านระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการ              
อู่ซ่อมรถยนต์อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก คือ ความสนิทสนมส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 

ปาริชาติ จ าเขียน (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานประเภทเสือ
ภูเขาของผู้ปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                
มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว                 
และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ข้อมูลพ้ืนฐานในการซื้อจักรยานเสือภูเขา พบว่า               
ส่วนใหญ่มีจักรยานเสือภูเขาจ านวน 1 คัน ยี่ห้อที่ซื้อมากที่สุดคือ Trek เหตุผลในการซื้อจักรยานคือ 
เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง ระดับราคาในการซื้ออยู่ระหว่าง 10,001 -30,000 บาท ระยะเวลาการใช้งาน
ของจักรยานเสือภูเขาที่กลุ่มตัวอย่างใช้อยู่ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1-3 ปี พฤติกรรมการปั่นจักรยานเสือ
ภูเขาพบว่าช่วงเวลาประจ าที่กลุ่มตัวอย่างออกปั่นจักยาน คือ ตอนเย็นความถี่ในการปั่นจักยาน คือ       
4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ความถี่ในการปั่นเพื่อท่องเที่ยวคือ 2-3 ครั้งที่เดือนลักษณะการปั่นส่วนใหญ่จะปั่น
เป็นกลุ่มเล็กน้อยกว่า 20 คน รูปแบบของสถานที่ที่ปั่นไปเป็นประจ า คือ ภูขา รูปแบบของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ปั่นไปเพ่ือการท่องเที่ยว คือ ภูเขา จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใช้ในการปั่นเพ่ือการท่องเที่ยว               
อยู่ระหว่าง 4-8 ชั่วโมง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อจักรยานเสือภูเขาของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ความสวยงามโดยรวมของสินค้า ปัจจัยด้านราคา
ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ราคาที่จ าหน่ายมีความเหมาะสม ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพล
มากที่สุด คือ หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ 
พนักงานและช่างที่มีความช านาญงาน 

ดวงใจ  หทัยวิวัฒน์กุล (2553) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี 
เป็นโสด การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน รายได้ 5,001-10,000 บาทต่อ
เดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน พฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่
ซื้ออาหารส าเร็จรูปมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน ซื้ออาหารส าเร็จรูปในวันจันทร์ -วันศุกร์ ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปหลังจาก 16.00 นาฬิกา ใช้เวลาในการซื้อ 10-20 นาที มีค่าใช้จ่าย 100-200 บาท ซื้อที่ร้าน
ขายอาหารใกล้บ้าน เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป คือ มีความสะดวกในการซื้อทราบแหล่งข้อมูล
อาหารส าเร็จรูปด้วยตนเอง ปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภค



 
 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับการตัดสินใจมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ     
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านพนักงาน/บุคลากร และด้านราคา ตามล าดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้ านส่ ง เริมการตลาด ด้ านพนักงาน/บุคลากร                
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

อภิญญา เขมวราภรณ์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
ฮอนด้าของลูกค้า บริษัท เค.พี.ฮอนด้า จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. มีอาชีพ
พนักงานบริษัทและมีรายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อจักยานยนต์ฮอนด้าของลูกค้าบริษัทเค.พี.ฮอนด้าจ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับหนึ่งคือ ด้านผลิตภัณฑ์  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
ด้านราคา และด้านส่งเสริมการขาย ตามล าดับ ผลการวิจัยปัจจัยต่างๆ ในรายละเอียดมีดังนี้                      
ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ด้านราคา ได้แก่ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก             
ปัจจัยที่มีค่ามากเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ อัตราการช าระเงินมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ ด้านช่องทางจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีท าเลที่
ตั้งอยู่แหล่งชุมชน ด้านส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีศูนย์บริการซ่องทั่ว
ประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- การจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ความถี่ในการซื้อ  
- รูปแบบท่ีใช้ในปัจจุบัน     
- รูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน  
- ราคาที่ซ้ือ  
- ช่องทางที่ได้รับสินค้า 

การตัดสินใจซื้อ 
ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับ
ตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
ของผู้บริโภค 
  - ความตั้งใจ 
  - ความสนใจ 
  - ความปรารถนา 
  - การกระท า 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในจังหวัดล าปางที่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลง

ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากร้านหนึ่ง            
โมดิฟาย จ านวน 450 ราย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในจังหวัดล าปางที่ซื้อท่อไอเสีย

ดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์จากร้านหนึ่งโมดิฟาย จ านวน 212 ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
กรณีทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ตาม
แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, Taro 1973 อ้างอิงในศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์. 
2553, น.203) 

 

สูตรการค านวณ 
สูตร  n   =                 N 

 

                                                          1 + N ( e )2 
 

       โดยที่  n   =  จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
   N   =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

e   =   ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
 

แทนค่า  n   =                450 
 

                                                         1+450 (0.05) 2 

         =        211.7647      =  212 ตัวอย่าง 
 



 
 

จากจ านวนประชากรทั้งหมด 450 คน ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้              
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% จากสูตรดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน        
212 ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกตัวอย่างแบบตั้งใจไม่ได้มีการสุ่ม (Random) ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง (วัชราภรณ์               
สุริยาภิวัฒน์. 2556, น.147) กับผู้บริโภคที่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์          
ในจังหวัดล าปาง 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 
    1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ผู้บริโภคท่ีซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดล าปาง จ านวน                
212 ตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้ท าการเก็บรวบรวมในช่วงเดือนมิถุนายน–กันยายน 2557 

   1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่ซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดล าปางแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed-ended Form) ได้แก ่เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อ
ไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย                  
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
(Rating Scale) ซึ่งจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แต่ละข้อค าถาม
มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert scale คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
(Rating Scale) ซึ่งจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แต่ละข้อค าถาม
มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert scale คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.  2556, น.130)  

 
 



 
 

เกณฑ์การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
ระดับความส าคัญ          คะแนน 

  มากที่สุด     5 
  มาก      4 
  ปานกลาง     3 
  น้อย      2 
  น้อยที่สุด     1 
  

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน าผลคะแนนจากการก าหนดดังกล่าวมาประเมินค่าเพ่ือหา
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544, น.29) 
 

  อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
       

                                                          จ านวนชั้น 
     = 5 – 1 
        5 
     = 0.8 
 

 ซึ่งแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแต่ละระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21 - 5.00 หมายถึง   มีระดับความส าคัญมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41 - 4.20 หมายถึง   มีระดับความส าคัญมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 - 3.40 หมายถึง   มีระดับความส าคัญปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 - 2.60 หมายถึง   มีระดับความส าคัญน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.80 หมายถึง   มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 

การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยไปท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วน 

คือ ค่าความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเรียน

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของ
เนื้อหาที่ต้องการศึกษา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพีรยุทธ  ต่อสกุลศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียน
แจ้ห่มวิทยา นางกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหน้าส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย     
เนชั่น และนายสมพร มั่งมูล ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยล าปางเทคโนโลยี ทั้งนี้น า
ค่าท่ีได้มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance : IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 
 
 



 
 

IOC =  ∑R 
     N 

 

เมื่อ IOC  หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance : IOC) 
 R   หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  N หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

และให้คะแนนดังนี้ 
1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษา 
-1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
ผู้ศึกษาได้เลือกค าถามข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุม          
ในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.99 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ท าการทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง           
ในจังหวัดล าพูน เพ่ือตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจน          
มีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ค่าระดับความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามมากกว่า 0.7 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างจริงได ้(ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์.  2553, น.91-93) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ส าหรับการน าไปใช้จริงต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ซื้อท่อ            

ไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ในจังหวัดล าปาง จ านวน 212 ชุด ตามจ านวนของ
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่ค านวณได้ โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 

2. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบในแบบสอบถาม จากการ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ที่มีการตอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 212 ชุด คิดเป็น 100% 
ของแบบสอบถามท้ังหมด 

3. น าข้อมูลที่ได้ในการตอบแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูล                
โดยโปรแกรมส าเร็จรูป หลังจากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลโดยน าเสนอในรูปของการ
อภิปรายผลประกอบ 

 



 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการอ่านค่าสถิติวิจัย ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อ               

การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางโดยใช้
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง 
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติที่ใช้ One-way ANOVA F-test ใช้ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นที่เป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม (Ordinal) มากกว่า 2 ตัวเลือก 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติที่ใช้ Correlation ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง            
ตัวแปรซึ่งจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

4. การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปางโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) สถิติที่ใช้ One-way ANOVA  F-test 

 



 
 

บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงและเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ              
การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟายโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดล าปาง จ านวน 212 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ซ่ึงผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2  พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง  
             รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
ส่วนที่  3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
             ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  

         กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
ส่วนที่  4  การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค   

                        ในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
ส่วนที่  5  การทดสอบสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก 
           ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
191 
21 

 
90.10 
9.90 

รวม 212 100.00 
อาย ุ
   20 – 30 ปี     
   31 – 40 ปี   
   41 – 50 ปี    
   50 ปีขึ้นไป 

 
157 
45 
10 
- 

 
74.10 
21.20 
4.70 

- 
รวม 212 100.00 

กลุ่มอาชีพ 
   ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
   พนักงานบริษัท 
   ธุรกิจส่วนตัว 
   รับจ้างท่ัวไป 

 
28 
74 
52 
58 

 
13.20 
34.90 
24.50 
27.40 

รวม 212 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   10,000 – 20,000  บาท 
   20,001 – 30,000  บาท 
   30,001 – 40,000  บาท 
   40,001 บาทขึ้นไป 

 
161 
44 
7 
- 

 
75.90 
20.80 
3.30 

- 
รวม 212 100.00 

ท่านรู้จักและรับรู้ข่าวสารท่อไอเสียดัดแปลงจากแหล่งใด  
   การแนะน า/บอกต่อ  
   เครือข่ายสังคมออนไลน ์
   ป้ายประชาสัมพันธ์  

 
133 
24 
55 

 
62.70 
11.30 
25.90 

รวม 212 100.00 
ช่องทางในการติดต่อสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับท่อไอเสียดัดแปลง 
   สอบถามด้วยตนเอง 
   สอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
   สอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค, ไลน ์

 
123 
44 
45 

 
58.00 
20.80 
21.20 

รวม 212 100.00 
 

 
 



 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 191 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 90.10 รองลงมาได้แก่ เพศหญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
20–30 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาได้แก่ อายุอยู่ระหว่าง 31–40 ปีจ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 และอายุอยู่ระหว่าง 41–50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้าง
ทั่วไปจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 52คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 
และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 
10,000–20,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 75.90 รองลงมาได้แก่ รายได้อยู่ระหว่าง 
20,001-30,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 และมีรายได้อยู่ระหว่าง30,001-40,000 
บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 รู้จักและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการแนะน า/บอกต่อ จ านวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมาได้แก่ จากป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.90 และจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ส่วนใหญ่สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับท่อไอเสียดัดแปลงด้วยตนเองจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาได้แก่ 
สอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.20 และสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
           ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  
           กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
ตาราง  2 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมผู้บริโภคทีซ่ื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
            ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
ความถีท่ี่ท่านซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
   1 ครั้ง ต่อปี  
   2 ครั้ง ต่อปี 
   มากกว่า 2ครั้ง ต่อปี  

 
22 
101 
89 

 
10.40 
47.60 
42.00 

รวม 212 100.00 
ปัจจุบันท่านใช้ท่อไอเสียดัดแปลงแบบใด 
   กลม    
   สามเหลี่ยม   
   ห้าเหลี่ยม   
   หยดน้ า 

 
89 
18 
53 
51 

 
42.00 
8.50 
25.00 
24.50 

รวม 212 100.00 
ปัจจุบันท่านใช้ท่อไอเสียดัดแปลงแบบใด 
   กลม    
   สามเหลี่ยม   
   ห้าเหลี่ยม   
   หยดน้ า 

 
89 
18 
53 
51 

 
42.00 
8.50 
25.00 
24.50 

รวม 212 100.00 
หากต้องการเปลี่ยนท่อไอเสียดัดแปลงท่านต้องการแบบใด 
   กลม    
   สามเหลี่ยม   
   ห้าเหลี่ยม   
   หยดน้ า  

 
70 
54 
35 
53 

 
33.00 
25.50 
16.50 
25.00 

รวม 212 100.00 
ราคาของท่อไอเสียดัดแปลงที่ท่านซื้อ 
   ต่ ากว่า 5,000 บาท   
   5,001 – 7,000 บาท 
   7,001 – 9,000 บาท   
   9,001 บาท ขึ้นไป 

 
57 
61 
77 
17 

 
26.90 
28.80 
36.30 
8.00 

รวม 212 100.00 
 



 

 

ตาราง  2 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
            ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ (ต่อ) 

พฤติกรรมผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
ช่องทางการที่ท่านได้รับท่อไอเสียดัดแปลง 
   รับด้วยตนเอง    
   จัดส่งทางไปรษณีย์  
   บริการโดยตรงจากทางร้าน 

 
171 
12 
29 

 
80.70 
5.70 
13.70 

รวม 212 100.00 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 2 ครั้ง ต่อปี จ านวน 101 คน มีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมาได้แก่มากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.00 และ 1 ครั้งต่อปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ท่อไอเสียดัดแปลงแบบกลม จ านวน 89 คน มีจ านวน                 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาได้แก่แบบห้าเหลี่ยม จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
แบบหยดน้ า จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และแบบสามเหลี่ยม จ านวน 18 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 8.50 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนท่อไอเสียดัดแปลงเป็นแบบกลม จ านวน 70 คน 
มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาได้แก่แบบสามเหลี่ยม จ านวน 54 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 25.50 แบบหยดน้ า จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และแบบห้าเหลี่ยม จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.50 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงราคาระหว่าง 7,001–9,000 บาทจ านวน 
77 คน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมาได้แก่ ราคาระหว่าง 5,001–7,000 บาท 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 ราคาต่ ากว่า 5,000 บาทจ านวน 57คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 
และราคาตั้งแต่ 9,001 บาทขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับท่อไอเสียดัดแปลงโดยการมารับด้วยตนเอง จ านวน              
171 คน เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.70 รองลงมาได้แก่บริการโดยตรงจากทางร้าน
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และจัดส่งทางไปรษณีย์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ตาราง 3 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจ 
           ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค  
 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่อไอเสียดดัแปลงของร้าน           
มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย 

127 
(59.9) 

85 
(40.1) 

- - - 4.60 .491 
มาก
ที่สุด 

2. ท่อไอเสียดดัแปลงของร้าน 
มีรูปลักษณ์สวยงาม 

113 
(53.3) 

92 
(43.4) 

7 
(3.3) 

- - 4.50 .564 
มาก
ที่สุด 

3. ท่อไอเสียดดัแปลงของร้าน 
มีคุณภาพด ี

98 
(46.2) 

107 
(50.5) 

7 
(3.3) 

- - 4.43 .559 มาก 

4. ท่อไอเสียดดัแปลงมรีูปลักษณ ์
ที่ตรงกับความต้องการของ 
ลูกค้า 

71 
(33.5) 

141 
(66.5) 

- - - 4.33 .473 มาก 

5. การออกแบบท่อไอเสีย
ดัดแปลงมลีักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากร้านอื่น 

51 
(24.1) 

112 
(52.8) 

49 
(23.1) 

- - 4.01 .688 มาก 

รวม 4.37 .223 มาก 
 

จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อระดับ                     
การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมีรูปลักษณ์สวยงามโดยมีระดับการ
ตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมีคุณภาพดี โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 4 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ 
           ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

ด้านราคา 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ราคาของท่อไอเสียดดัแปลง  
มีความเหมาะสมกับคณุภาพ 

72 
(34.0) 

126 
(59.4) 

14 
(6.6) 

- - 4.27 .577 มาก 

2. มีป้ายแจ้งราคาของท่อไอเสีย
ดัดแปลงท่ีชัดเจน 

51 
(24.1) 

140 
(66.0) 

21 
(9.9) 

- - 4.14 .567 มาก 

3. การรับช าระคา่ท่อไอเสยี
ดัดแปลงเป็นเงินสดสะดวก              
ในการต่อรองราคา 

78 
(36.8) 

64 
(30.2) 

42 
(19.8) 

28 
(13.2) 

- 3.91 1.044 
มาก
ที่สุด 

รวม 4.10 .477 มาก 
 

จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อระดับ                     
การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ ราคาของท่อไอเสียดัดแปลงมีความเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 
4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีป้ายแจ้งราคาของท่อไอเสียดัดแปลงที่ชัดเจน                     
โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และการรับช าระค่าท่อไอเสียดัดแปลงเป็นเงินสดสะดวก     
ในการต่อรองราคา โดยมีระดบัการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อ 
           ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สามารถสั่งซื้อท่อไอเสยี
ดัดแปลงผ่านช่องทางอื่น 
ได้สะดวก เช่น โทรศัพท์               
เฟสบุ๊ค ไลน ์

64 
(30.2) 

134 
(63.2) 

14 
(6.6) 

- - 4.24 .560 มาก 

2. มีบริการจดัส่งสินค้าทาง
ไปรษณีย์ท าให้สะดวกในการซื้อ 

79 
(37.3) 

77 
(36.3) 

56 
(26.4) 

- - 4.11 .792 
มาก
ที่สุด 

3. สถานท่ีตั้งร้านอยู่ในแหล่ง   
ชุมชน เดินทางสะดวก                
และหาง่าย 

57 
(26.9) 

70 
(33.0) 

85 
(40.1) 

- - 3.87 .810 
ปาน
กลาง 



 

ตาราง 5 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อ 
           ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค         
           (ต่อ) 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. มีบริการตดิตั้งท่อไอเสีย 
ดัดแปลงท่ีร้านในช่วงเวลา            
ที่เหมาะสม (08.00 น.–          
21.00 น.) 

50 
(23.6) 

71 
(33.5) 

49 
(23.1) 

42 
(19.8) 

- 3.61 1.054 มาก 

5. ได้รับท่อไอเสียตามที่สั่งและ
ตามเวลาที่นัดหมาย 

28 
(13.3) 

79 
(37.3) 

84 
(39.6) 

21 
(9.9) 

- 3.54 .845 
ปาน
กลาง 

รวม 3.87 .590 มาก 
 

จากตาราง 5 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อระดับ                     
การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ สามารถสั่งซื้อท่อไอเสียดัดแปลงผ่านช่องทางอ่ืนได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ โดยมีระดับ
การตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ท าให้สะดวกในการซื้อโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และสถานที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชน 
เดินทางสะดวก และหาง่าย โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามล าดับ 
 

ตาราง  6 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
            ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีการโฆษณาสินค้าผ่าน
ทาง 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

142 
(67.0) 

70 
(33.0) - - - 4.67 .471 

มาก
ที่สุด 

2. มีการให้บริการลูกค้าทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและ 
ยุติธรรม 

65 
(30.7) 

133 
(62.7) 

14 
(6.6) - - 4.24 .562 มาก 

3. มีการมอบของสมนาคุณ
ให้กับลูกค้า 

43 
(20.3) 

92 
(43.3) 

77 
(36.3) 

- - 3.84 .737 มาก 

รวม 4.25 .337 มาก 



 

จากตาราง 6 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อระดับ
การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ มีการโฆษณาสินค้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.67                
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีการให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรมโดย
มีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และมีการมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้า  โดยมีระดับ                    
การตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตามล าดับ 

 

ตาราง 7 แสดงสรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    
           ที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.37 .223 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.25 .337 มาก 
ด้านราคา 4.10 .477 มาก 
ด้านการจัดจ าหน่าย 3.87 .590 มาก 

ผลรวม 4.15 .296 มาก 
 

จากตาราง 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับ               
การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านราคา โดยมีระดับ                  
การตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านการจัดจ าหน่ายโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 4 การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 
ตาราง  8 แสดงระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
            ด้านความตั้งใจ 

ด้านความตั้งใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ได้ศึกษาคุณสมบัติของ             
ท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ 

86 
(40.6) 

105 
(49.5) 

21 
(9.9) 

- - 4.31 0.642 มาก 

2. ได้ศึกษาข้อมูลของท่อไอเสีย 
ดัดแปลงก่อนการตัดสินใจซื้อ 

86 
(40.6) 

98 
(46.2) 

28 
(13.2) 

- - 4.27 .682 มาก 

3. ได้ศึกษาวิธีการติดตั้งของ 
ท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ 

70 
(33.0) 

114 
(53.8) 

28 
(13.2) - - 4.20 .652 มาก 

4. ได้ศึกษาประโยชน์ของ 
ท่อไอเสียดัดแปลงก่อน              
การตัดสินใจซื้อ 

42 
(19.8) 

99 
(46.7) 

43 
(20.3) 

28 
(13.2) 

- 3.73 .928 มาก 

รวม 4.12 .380 มาก 
 

จากตาราง 8 พบว่า การตัดสินใจซื้อ ด้านความตั้งใจมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการ
ตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ ได้ศึกษาคุณสมบัติของท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการตัดสินใจซื้อโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ได้ศึกษาข้อมูลของท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการตัดสินใจซื้อ
โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และได้ศึกษาวิธีการติดตั้งของท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  9 แสดงระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
            ด้านความสนใจ 

ด้านความสนใจ 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีความสนใจในประโยชน์ 
ของท่อไอเสียดัดแปลง 

56 
(26.4) 

121 
(57.1) 

35 
(16.5) 

- - 4.09 .649 มาก 

2. มีความสนใจในรูปลักษณะ
ของท่อไอเสียดัดแปลง 

22 
(10.4) 

133 
(62.7) 

57 
(26.9) 

- - 3.83 .589 มาก 

3. มีความสนใจในคุณสมบัติ  
ของท่อไอเสียดัดแปลง 

49 
(23.1) 

78 
(36.8) 

42 
(19.8) 

43 
(20.3) 

- 3.63 1.052 มาก 

รวม 3.85 .571 มาก 
 

จากตาราง 9 พบว่า การตัดสินใจซื้อ ด้านความสนใจมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการ
ตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ มีความสนใจในประโยชน์ของท่อไอเสียดัดแปลง โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีความสนใจในรูปลักษณ์ของท่อไอเสียดัดแปลงโดยมีระดับการ
ตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และมีความสนใจในคุณสมบัติของท่อไอเสียดัดแปลง โดยมีระดับการ
ตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามล าดับ 
 

ตาราง 10 แสดงระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
             ด้านความปรารถนา 
 

ด้านความปรารถนา 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ต้องการซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับ 

112 
(52.8) 

100 
(47.2) 

- - - 4.53 .500 
มาก
ที่สุด 

2. ต้องการซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
เนื่องจากคุณสมบัต ิ

79 
(37.3) 

77 
(36.3) 

56 
(26.4) 

- - 4.11 .792 
มาก
ที่สุด 

รวม 4.31 .473 
มาก
ที่สุด 

  

จากตาราง 10 พบว่า การตัดสินใจซื้อ ด้านความปรารถนามีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ          
ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดย                 
มีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 



 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ ต้องการซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ต้องการซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเนื่องจากคุณสมบัติโดยมีระดับการ
ตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 

 
ตาราง 11 แสดงระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
             ด้านการกระท า 

 

ด้านการกระท า 
ระดับการตัดสินใจ 

X  S.D. 
 

ระดับ 
 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงเพราะมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่ต้องการ 

148 
(69.8) 

64 
(30.2) 

- - - 4.70 .460 
มาก
ที่สุด 

2. ตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงเพราะมคีวามพอใจ 

105 
(49.5) 

107 
(50.5) 

- - - 4.50 .501 มาก 

3. ตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงเพราะมปีระโยชน์ตรง
ตามที่ต้องการ 

85 
(40.1) 

127 
(59.9) 

- - - 4.40 .491 มาก 

รวม 4.53 .307 มาก 
 

จากตาราง 11 พบว่า การตัดสินใจซื้อ ด้านการกระท ามีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับ                    
การตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
คือ ตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเพราะมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเพราะมีความพอใจ
โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเพราะมีประโยชน์ตรง
ตามท่ีต้องการ โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 12  แสดงสรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
              ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
 

การตัดสินใจซื้อ X  S.D. ระดับ 
ด้านการกระท า 4.53 .307 มาก 
ด้านความปรารถนา 4.31 .473 มากที่สุด 
ด้านความตั้งใจ 4.12 .380 มาก 
ด้านความสนใจ 3.85 .571 มาก 

ผลรวม 4.19 .274 มาก 
 

จากตาราง 12 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงของผู้บริโภค 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การตัดสินใจซ้ือท่อไอเสียดัดแปลงคือ ด้านการกระท าโดยมี
ระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความปรารถนาโดยมี
ระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านความตั้งใจโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ
ด้านความสนใจโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามล าดับ 
 
ส่วนที ่5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับ
ตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 

โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์

ของผู้บริโภคแตกต่างกันสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
One-Way ANOVA โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95 % ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0  และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 เมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 

 

H0 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค              
ไมแ่ตกต่างกันตามความถี่ในการซื้อ                               

H1 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค
แตกต่างกันตามความถี่ในการซื้อ   
 
 
 
 
 



 

ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการซื้อมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย 
             ดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์  
 

การตัดสินใจซื้อ Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 
ผลการ 

วิเคราะห์ 

ด้านความตั้งใจ 
Between Groups .019 2 .009 .065 .937 

ยอมรับ H0 Within Groups 30.542 209 .146   
total 30.561 211    

ด้านความสนใจ 
Between Groups .144 2 .072 .219 .804 

ยอมรับ H0 Within Groups 68.767 209 .329   

total 68.911 211    

ด้านความ
ปรารถนา 

Between Groups 
Within Groups 
total 

.219 2 .110 .487 .615 

ยอมรับ H0 47.039 209 .225   

47.258 211    

ด้านการกระท า 
Between Groups .011 2 .006 .058 .943 

ยอมรับ H0 Within Groups 19.890 209 .095   
total .009 211    

ผลรวม 
Between Groups 15.884 2 .005 .061 .941 

ยอมรับ H0 Within Groups 15.894 209 .076   
total  211    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความถี่ในการซื้อมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ              
ท่อไอเสียดัดแปลง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในภาพรวมค่า sig. เท่ากับ .941 แสดงว่าระดับการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ 
ด้านความปรารถนา และด้านการกระท า มีค่า sig. เท่ากับ .937 .804 .615 และ .943 ตามล าดับ             
ซึ่งมีค่า sig. มากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค         
ไมแ่ตกต่างกันตามความถ่ีในการซื้อ 

 

H0 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค             
ไมแ่ตกต่างกันตามรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน                               

H1 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค
แตกต่างกันตามรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน  
 
 
 
 



 

ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบรูปแบบท่ีใช้ในปัจจุบันมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ              
             ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์  

การตัดสินใจซื้อ Sum of 
Squares df 

Mean 
Squar

e 
F Sig. 

ผลการ 

วิเคราะห์ 

ด้านความตั้งใจ 
Between Groups .251 3 .084 .575 .632 

ยอมรับ 
H0 

Within Groups 30.310 208 .146   
total 30.561 211    

ด้านความสนใจ 
Between Groups .936 3 .312 .954 .415 

ยอมรับ 
H0 

Within Groups 67.976 208 .327   

total 68.911 211    

ด้านความปรารถนา 

Between Groups 
Within Groups 
total 

.263 3 .088 .388 .762 
ยอมรับ 

H0 
46.996 208 .226   

47.258 211    

ด้านการกระท า 
Between Groups 1.852 3 .617 7.116 .000 

ปฏิเสธ H0 Within Groups 18.049 208 .087   
total 19.901 211    

ผลรวม 
Between Groups .120 3 .040 .529 .663 

ยอมรับ 
H0 

Within Groups 15.773 208 .076   
total 15.894 211    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ
ท่อไอเสียดัดแปลง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในภาพรวมค่า sig. เท่ากับ .663 แสดงว่าระดับการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ 
และด้านความปรารถนา มีค่า sig. เท่ากับ .632 .415 และ .762 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า sig. มากกว่า .05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการตัดสินใจ
ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันตามรูปแบบที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ยกเว้น ด้านการกระท า มีค่า sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่า sig. น้อยกว่า .05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคแตกต่างกันตามรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน 

 
H0 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค           

ไมแ่ตกต่างกันตามรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน                               
H1 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค

แตกต่างกันตามรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน   
 
 



 

ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบรูปแบบท่ีต้องการเปลี่ยนมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ 
             ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์  
 

การตัดสินใจซื้อ Sum of 
Squares 

df Mean 
Square F Sig. 

ผลการ 

วิเคราะห์ 

ด้านความตั้งใจ 

Between 
Groups 

.045 3 .015 .103 .958 

ยอมรับ H0 Within Groups 30.516 208 .147   
total 30.561 211    

ด้านความสนใจ 

Between 
Groups 

.242 3 .081 .245 .865 

ยอมรับ H0 Within Groups 68.669 208 .330   

total 68.911 211    

ด้านความปรารถนา 

Between 
Groups 
Within Groups 
total 

.488 3 .163 .724 .539 

ยอมรับ H0 46.770 208 .225   

47.258 211    

ด้านการกระท า 

Between 
Groups 

.629 3 .210 2.264 .082 

ยอมรับ H0 Within Groups 19.272 208 .093   
total 19.901 211    

ผลรวม 

Between 
Groups 

.070 3 .023 .306 .821 

ยอมรับ H0 Within Groups 15.824 208 .076   
total 15.894 211    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 15 พบว่า ผลการเปรียบเทียบรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนมีผลต่อระดับการตัดสินใจ
ซื้อท่อไอเสียดัดแปลง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในภาพรวมค่า sig. เท่ากับ .821 แสดงว่าระดับ                
การตัดสินใจของผู้บริโภค ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ด้านความตั้งใจ           
ด้านความสนใจ ด้านความปรารถนา และด้านการกระท า มีค่า sig. เท่ากับ .958 .865 .539 และ 
.082 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า sig. มากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์                
ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันตามรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน     

    
 
 
 
                        



 

H0 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค             
ไมแ่ตกต่างกันตามราคาท่ีซื้อ                               

H1 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค
แตกต่างกันตามราคาท่ีซื้อ 
ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อมีผลต่อระดับการตัดสินใจซือ้ท่อไอเสียดัดแปลง 
             ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์  
 

การตัดสินใจซื้อ Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 
ผลการ 

วิเคราะห์ 

ด้านความตั้งใจ 
Between Groups .007 3 .002 .016 .997 

ยอมรับ H0 Within Groups 30.554 208 .147   
total 30.561 211    

ด้านความสนใจ 
Between Groups .352 3 .117 .356 .785 

ยอมรับ H0 Within Groups 68.560 208 .330   

total 68.911 211    

ด้านความปรารถนา 
Between Groups 
Within Groups 
total 

.153 3 .051 .225 .879 

ยอมรับ H0 47.106 208 .226   

47.258 211    

ด้านการกระท า 
Between Groups .025 3 .008 .086 .968 

ยอมรับ H0 Within Groups 19.877 208 .096   
total 19.901 211    

ผลรวม 
Between Groups .035 3 .012 .152 .928 

ยอมรับ H0 Within Groups 15.859 208 .076   
total 15.894 211    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 

จากตาราง 16 พบว่า ผลการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในภาพรวมค่า sig. เท่ากับ .928 แสดงว่าระดับการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ          
ด้านความปรารถนา และด้านการกระท า มีค่า sig. เท่ากับ .997 .785 .879และ .968 ตามล าดับ          
ซึ่งมีค่า sig. มากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคไม่
แตกต่างกันตามราคาท่ีซื้อ           

 
 
 
 
 



 

H0 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค          
ไมแ่ตกต่างกันตามช่องทางที่ได้รับสินค้า                               

H1 : ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค
แตกต่างกันตามช่องทางที่ได้รับสินค้า 

 
ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบช่องทางท่ีได้รับสินค้ามีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ                              
             ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์  
 

การตัดสินใจซื้อ Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 
ผลการ 

วิเคราะห์ 

ด้านความตั้งใจ 

Between 
Groups 

.033 2 .016 .112 .894 

ยอมรับ H0 Within Groups 30.529 209 .146   
total 30.561 211    

ด้านความสนใจ 

Between 
Groups 

.120 2 .060 .183 .833 

ยอมรับ H0 Within Groups 68.791 209 .329   

total 68.911 211    

ด้านความปรารถนา 

Between 
Groups 
Within Groups 
total 

.057 2 .029 .126 .881 

ยอมรับ H0 47.201 209 .226   

47.258 211    

ด้านการกระท า 

Between 
Groups 

.155 2 .077 .819 .442 

ยอมรับ H0 Within Groups 19.747 209 .094   
total 19.901 211    

ผลรวม 

Between 
Groups 

.043 2 .022 .284 .753 

ยอมรับ H0 Within Groups 15.850 209 .076   
total 15.894 211    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 

จากตาราง 17 พบว่า ผลการเปรียบเทียบช่องทางที่ได้รับสินค้ามีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ
ท่อไอเสียดัดแปลง ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในภาพรวมค่า sig. เท่ากับ .753 แสดงว่าระดับการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ด้านความตั้งใจ ด้านความสนใจ 
ด้านความปรารถนา และด้านการกระท า มีค่า sig. เท่ากับ .894 .833 .881และ .442 ตามล าดับ              
ซึ่งมีค่า sig. มากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค           
ไมแ่ตกต่างกันตามช่องทางที่ได้รับสินค้า     



 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 

โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับ

ตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคแตกต่างกันสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์ Correlation 

H0 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงของ
ผู้บริโภค                              

H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงของ
ผู้บริโภค  

 

ตาราง 18 แสดงผลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับระดับการตัดสินใจซื้อ 
            ท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 
 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับการตัดสินใจ ผลการ 

วิเคราะห์ ความ
ตั้งใจ 

ความ
สนใจ 

ความ
ปรารถนา 

การ
กระท า 

ด้านผลิตภณัฑ ์
Pearson Correlation .141 .042 .238 .649 

ปฎิเสธH0 
sig .040 .539 .000 .000 

ด้านราคา 
Pearson Correlation .140 -.056 .380 -.224 

ปฎิเสธH0 
sig .042 .414 .000 .001 

ด้านการจดัจ าหน่าย 
Pearson Correlation .619 .527 .450 .040 

ปฎิเสธH0 
sig .000 .000 .000 .565 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

Pearson Correlation .249 .087 .251 .084 
ปฎิเสธH0 

sig .000 .208 .000 .224 

* Sig < 0.05 

จากตาราง 18 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ .05 แสดงว่าปฎิเสธสมมติฐาน  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง  (H1) หมายความว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจด้านการกระท ามากที่สุด r=.649 รองลงมาได้แก่ด้านการจัดจ าหน่าย
มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจด้านความตั้งใจ r=.619 ด้านการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับระดับ
การตัดสินใจด้านความสนใจ r=.527 และด้านการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจด้าน
ความปรารถนา r=.450 ตามล าดับ 



 

ตาราง 19 แสดงผลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
             กับระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
             ของผู้บริโภค ด้านการกระท า 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ระดับการตัดสินใจด้านการกระท า ผลการ 

วิเคราะห์ มีความ
พอใจ 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ต้องการ 

มีประโยชน์
ตามที่ต้องการ 

ท่อไอเสียดัดแปลงของ
ร้านมีคณุภาพด ี

Pearson Correlation .185 -.268 -.146 
ปฎิเสธH0 

sig .007 .000 .033 

ท่อไอเสียดัดแปลงของ
ร้านมีรูปลักษณส์วยงาม 

Pearson Correlation .764 .567 -.368 
ปฎิเสธH0 

sig .000 .000 .000 

ท่อไอเสียดัดแปลงของ
ร้านมีรูปแบบให้เลือก
หลากหลาย 

Pearson Correlation .541 .510 .119 
ปฎิเสธH0 

sig .000 .000 .083 

ท่อไอเสียดัดแปลงมี
รูปลักษณ์ที่ตรงกับความ
ต้องการ 

Pearson Correlation .143 .140 .561 
ปฎิเสธH0 

sig .037 .042 .000 

การออกแบบท่อไอเสีย
ดัดแปลงมี
ลักษณะเฉพาะ 

Pearson Correlation -.110 -.006 .297 
ปฎิเสธH0 

sig .111 .932 .000 

* Sig < 0.05 

จากตาราง 19 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมีรูปลักษณ์สวยงาม                
มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อเพราะมีความพอใจมากที่สุด r=.764 รองลงมาได้แก่                      
ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมีรูปลักษณ์สวยงามมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อเพราะมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการ r=.567 และท่อไอเสียดัดแปลงมีรูปลักษณ์ตรงตามที่ต้องการมีความพันธ์กับระดับการ
ตัดสินใจซื้อเพราะมีประโยชน์ตรงตามที่ต้องการ r=.561 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 20 แสดงผลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย 
            กับระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
            ของผู้บริโภค ด้านความตั้งใจ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ระดับการตัดสินใจด้านความตั้งใจ ผลการ 

วิเคราะห์ ศึกษา
ข้อมูล 

ศึกษา
คุณสมบัติ 

ประโยชน์ ศึกษา    
วิธีติดต้ัง 

ที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่ง
ชุมชน สะดวก หาง่าย 

Pearson Correlation .246 .014 .400 .490 ปฎิเสธH0 

sig .000 .834 .000 .000  

มีบริการติดตั้ง                  
ในเวลาที่เหมาะสม 

Pearson Correlation .387 -.011 .299 .548 ปฎิเสธH0 

sig .000 .875 .000 .000  

มีบริการจัดส่ง                 
ทางไปรษณีย ์

Pearson Correlation .208 .214 .124 .536 ปฎิเสธH0 

sig .002 .002 .072 .000  

สามารถสั่งซื้อผ่าน
ช่องทางอื่นได้สะดวก 

Pearson Correlation .190 .180 -.142 .144 ปฎิเสธH0 

sig .005 .009 .039 .036  

ได้รับท่อไอเสยีตาม ท่ี
สั่งและเวลานัด 

Pearson Correlation .336 .446 -.075 .107 ปฎิเสธH0 

sig .000 .000 .279 .121  

* Sig < 0.05 

จากตาราง 20 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ .05 มีบริการติดตั้งท่อไอเสียดัดแปลงที่ร้านในช่วงเวลาที่
เหมาะสม  (08.00 น.–21.00 น.) มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อคือได้ศึกษาวิธีการติดตั้งของท่อ
ไอเสียดัดแปลงก่อนการตัดสินใจซื้อ r=.548 รองลงมาได้แก่มีบริการจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ท าให้
สะดวกในการซื้อมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อวิธีการติดตั้งของท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ r=.536 และสถานที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก และหาง่ายมีความพันธ์กับระดับ
การตัดสินใจซื้อวิธีการติดตั้งของท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการตัดสินใจซื้อ r=.490 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 21  แสดงผลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย 
              กับระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
             ของผู้บริโภค ด้านความสนใจ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ระดับการตัดสินใจด้านความสนใจ ผลการ 

วิเคราะห์ สนใจ
คุณสมบัติ 

สนใจ
รูปลักษณ์ 

สนใจ
ประโยชน์ 

ที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่ง
ชุมชน สะดวก หาง่าย 

Pearson Correlation .498 .530 .341 ปฎิเสธH0 

sig .000 .000 .000  

มีบริการติดตั้ง                  
ในเวลาที่เหมาะสม 

Pearson Correlation .227 .277 .396 ปฎิเสธH0 

sig .001 .000 .000  

มีบริการจัดส่ง                 
ทางไปรษณีย ์

Pearson Correlation .356 .394 .301 ปฎิเสธH0 

sig .000 .000 .000  

สามารถสั่งซื้อผ่าน
ช่องทางอื่นได้สะดวก 

Pearson Correlation -.148 .004 .027 ปฎิเสธH0 

sig .032 .958 .699  

ได้รับท่อไอเสยีตาม ท่ี
สั่งและเวลานัด 

Pearson Correlation .216 .312 .386 ปฎิเสธH0 

sig .002 .000 .000  

* Sig < 0.05 

จากตาราง 21 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ .05 สถานที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก 
และหาง่ายมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อคือมีความสนใจในรูปลักษณ์ของท่อไอเสียดัดแปลง           
r=.530 รองลงมาได้แก่สถานที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก และหาง่ายมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการตัดสินใจซื้อมีความสนใจในคุณสมบัติของท่อไอเสียดัดแปลง r=.498 และมีบริการติดตั้งท่อ                
ไอเสียดัดแปลงที่ร้านในช่วงเวลาที่เหมาะสม  (08.00 น.–21.00 น.) มีความพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อมี
ความสนใจในประโยชน์ของท่อไอเสียดัดแปลง r=.396 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 22 แสดงผลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย 
             กับระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
            ของผู้บริโภค ด้านความปรารถนา  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

ระดับการตัดสินใจ                     
ด้านความปรารถนา ผลการ 

วิเคราะห์ ต้องการซื้อ
เนื่องจาก
คุณสมบัติ 

ต้องการซื้อ
เนื่องจาก

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่ง
ชุมชน สะดวก หาง่าย 

Pearson Correlation .281 .337 ปฎิเสธH0 

sig .000 .000  

มีบริการติดตั้ง                  
ในเวลาที่เหมาะสม 

Pearson Correlation .216 .142 ปฎิเสธH0 

sig .002 .038  

มีบริการจัดส่ง                 
ทางไปรษณีย ์

Pearson Correlation .366 .189 ปฎิเสธH0 

sig .000 .006  

สามารถสั่งซื้อผ่าน
ช่องทางอื่นได้สะดวก 

Pearson Correlation .177 .145 ปฎิเสธH0 

sig .010 .035  

ได้รับท่อไอเสยีตาม ท่ี
สั่งและเวลานัด 

Pearson Correlation .323 .110 ปฎิเสธH0 

sig .000 .112  

* Sig < 0.05 

จากตาราง 22 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ .05 มีบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ท าให้สะดวกในการ
ซื้อมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อคือต้องการซื้อเนื่องจากคุณสมบัติ r=.366 รองลงมาได้แก่
สถานที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก และหาง่ายมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อ
ต้องการซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับ r=.337 และได้รับท่อไอเสียดัดแปลงตามที่สั่งและ
ตามเวลาที่นัดหมายมีความพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อต้องการซื้อเนื่องจากคุณสมบัติ r=.323 
ตามล าดับ 

 



 
 

บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง

ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย                 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าร้านหนึ่งโมดิฟาย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 212 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
One Way Anova ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ลูกค้าร้านหนึ่งโมดิฟายส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 191 คน มีจ านวนมากที่สุด                

คิดเป็นร้อยละ 90.10 รองลงมาได้แก่ เพศหญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 มีอายุระหว่าง    
20–30 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 74 คน มีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.90 มีรายได้ระหว่าง 10,000–20,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 75.90 ส่วนใหญ่รู้จักและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการแนะน า/บอกต่อ จ านวน 133 คน              
คิดเป็นร้อยละ 62.70 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับท่อไอเสียดัดแปลงด้วยตนเอง จ านวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00  
 
ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
             ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ลูกค้าร้านหนึ่งโมดิฟายส่วนใหญ่ซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลง 2 ครั้งต่อปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60 ส่วนใหญ่ใช้ท่อไอเสียดัดแปลงแบบกลม
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ต้องการเปลี่ยนท่อไอเสียดัดแปลงเป็นแบบกลม จ านวน            
70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ส่วนใหญ่ซื้อท่อไอเสียดัดแปลงราคาระหว่าง 7,001–9,000 บาท 
จ านวน 77 คน โดยมารับท่อไอเสียด้วยตนเอง จ านวน 171 คน  

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย 
           ดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง
ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านราคา และด้านการจัดจ าหน่าย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  



 
 

ด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อระดับการตัดสิน ใจซื้ อท่อไอเสี ยดัดแปลงส าหรับตกแต่ ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  

ด้านราคา มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์
ของผู้บริโภคในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  

ด้านการจัดจ าหน่าย มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง 
 รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 
ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง รถจักรยานยนต์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกระท า ด้านความปรารถนา ด้านความตั้งใจ และด้านความสนใจ      
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านความตั้ ง ใจ มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ ง 
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  

ด้านความสนใจ มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ ง 
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  

ด้านความปรารถนา มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  

ด้านการกระท า มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ม ีโดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
 

ส่วนที ่ 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับ

ตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย ประกอบด้วย 
1. ความถี่ในการซื้อมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง ค่า sig. เท่ากับ .941 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจ ค่า sig. เท่ากับ .937 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญ
ด้านความตั้งใจไม่ต่างกัน ด้านความสนใจค่า sig. เท่ากับ.804แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน
ความสนใจไม่ต่างกันด้านความปรารถนาค่า sig. เท่ากับ.615แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน
ความปรารถนาไม่ต่างกัน ส่วนด้านการกระท า ค่า sig. เท่ากับ .943แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญ
ด้านการกระท าไม่ต่างกัน 

2. รูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง ค่า sig. เท่ากับ 
.663เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจ ค่า sig. เท่ากับ .632 แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความตั้งใจไม่ต่างกัน ด้านความสนใจ ค่า sig. เท่ากับ .415 แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความสนใจไม่ต่างกัน ด้านความปรารถนา ค่า sig. เท่ากับ .762 แสดงว่าผู้บริโภคให้



 

ความส าคัญด้านความปรารถนาไม่ต่างกัน ส่วนด้านการกระท า ค่า sig. เท่ากับ .000 แสดงว่าผู้บริโภค
ให้ความส าคัญด้านการกระท าต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

3. รูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง ค่า sig. 
เท่ากับ .821 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจ ค่า sig. เท่ากับ .958 แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความตั้งใจไม่ต่างกัน ด้านความสนใจ ค่า sig. เท่ากับ .865แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความสนใจไม่ต่างกัน ด้านความปรารถนา ค่า sig. เท่ากับ .539 แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความปรารถนาไม่ต่างกัน ส่วนด้านการกระท า ค่า sig. เท่ากับ .082 แสดงว่าผู้บริโภค
ให้ความส าคัญด้านการกระท าไม่ต่างกัน 

4. ราคาที่ซื้อมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง ค่า sig. เท่ากับ .928 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจ ค่า sig. เท่ากับ .997 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน
ความตั้งใจไม่ต่างกัน ด้านความสนใจ ค่า sig. เท่ากับ .785 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านความ
สนใจไม่ต่างกัน ด้านความปรารถนา ค่า sig. เท่ากับ .879 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านความ
ปรารถนาไม่ต่างกัน ส่วนด้านการกระท า ค่า sig. เท่ากับ .968 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน
การกระท าไม่ต่างกัน 

5. ช่องทางที่ได้รับสินค้ามีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง ค่า sig. เท่ากับ 
.753 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจ ค่า sig. เท่ากับ .894 แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความตั้งใจไม่ต่างกัน ด้านความสนใจ ค่า sig. เท่ากับ .833 แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความสนใจไม่ต่างกัน ด้านความปรารถนา ค่า sig. เท่ากับ .881 แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านความปรารถนาไม่ต่างกัน ส่วนด้านการกระท า ค่า sig. เท่ากับ .442 แสดงว่าผู้บริโภค
ให้ความส าคัญด้านการกระท าไม่ต่างกัน 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสีย
ดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่ง               
โมดิฟาย โดยภาพรวม ค่า sig. เท่ากับ .000 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงของผู้บริโภค แสดงว่า
ยอมรับ (H1) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบท่อไอเสียดัดแปลงที่ผู้บริโภคซื้อใช้ในปัจจุบัน           

มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพราะมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ต้องการสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ธงชัย สันติวงษ์ (2554, น.17)
กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มี
อิทธิพลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการซึ่งโดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ  ที่มีผลจูงใจหรือ
ก ากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ลักษณะนี้เองที่จะท าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผู้บริโภค   
ได้ส าเร็จผล ด้วยการชักน าและหว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อสินค้าและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ าครั้งต่อไป



 

เรื่อยๆ ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องของการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า
เกิดจากปัจจัยอิทธิพลอะไรเป็นตัวก าหนด หรือเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการตัดสินใจซื้อดังกล่าว พฤติกรรม
ในขณะท าการซื้อ จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจซื้อและในการตัดสินใจซื้อจะ
ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่นความต้องการการเรียนรู้ความเข้าใจ ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ นี้มีอยู่ใน      
ความนึกคิดและจิตใจของทุกคน ซึ่งต่างก็ได้มีการสร้างสมและขัดเกลาตามความนึกคิดและจิตวิทยา
ของตนตามสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งท าให้คุณลักษณะที่แท้จริงภายในของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Kolter. 1997 : 
171 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.  2539) ที่กล่าวว่าเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค เพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค โดยการตั้งค าถามและค าตอบที่ได้จะ
ช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสมค าถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไป
ด้วย Who, What , Why , Who , When , Where , และ How เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการหรือ 
7Os ประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets 
และ Operations เช่นเดียวกับการศึกษาของยุวดี จารุนุช (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการซื้ออะไหล่ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่จะมียอดซื้ออะไหล่เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 
50,001-100,000 บาท มีความถี่ในการซื้ออะไหล่ทุก 2-5 วันท าการ และมีการจัดซื้ออะไหล่ประเภท
ระบบเบรกมากที่สุด รองลงมา คือระบบช่างล่าง ผู้ประกอบการเป็นผู้คุณภาพของสินค้าที่จะซื้อ
มากกว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในอู่ซ่อม รถยนต์เองซึ่งผู้ประกอบการจะก าหนดคุณภาพของสินค้า
จากยี่ห้อเป็นหลักจะมีนโยบาย การจัดซื้ออะไหล่จากแหล่งขายหลายแหล่งไม่ข้ึนกับแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
เพราะแหล่งขายแหล่งเดียวอาจรอบรับความต้องการได้ไม่เพียงพอโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งขายในอดีต 
และแหล่งขายในปัจจุบันเป็นหลักโดยเน้นที่สินค้าดีมีคุณภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด            
มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นองค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือ
บริการที่น าเสนอขายให้กับผู้บริโภค สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับสุดาภร กุลฑลบุตร (2552, น.12) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบโดยตรงที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่น าเสนอสู่ผู้บริโภค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมทางการตลาด
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการตลาดสี่ชนิดที่มักเรียกกันว่า “4 Ps” ดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ (products) 
หมายถึง สินค้าหรือบริการที่น าเสนอสู่ผู้บริโภค ราคา (prices) หมายถึง ราคาของสินค้าหรือบริการที่
ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเพ่ือให้สินค้านั้นๆ ราคาจะต้องมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของสินค้าหรือบริการเพ่ือจะ
เกิดส่วนต่างเป็นผลก าไรให้แก่กิจการ การจัดจ าหน่าย (place) หมายถึงช่องทางในการที่จะน าสินค้า



 

เสนอขายผู้บริโภค การส่งเสริมการจ าหน่าย (promotion) หมายถึงกระบวนการในการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกิจการ และยังสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ (2539 อ้างถึงในรัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553, น.9-10) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสม
การตลาด Philip Kotler ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่าเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ใน
การเลือกซื้อสินค้าและต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target 
Market) เป็นหลัก โดยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถสนองความ
จ าเป็น และความต้องการของลูกค้าได้  ผลิตภัณฑ์อาจเป็นคุณสมบัติที่แตะต้องและแตะต้องไม่ได้ 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริษัท   
การรับประกันและบริการด้านราคาว่าเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรือบริการ              
ในรูปของเงินตราเป็นส่วนที่ เกี่ยวข้องกับวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ                         
ในการก าหนดราคา ได้แก่ ราคาจ าหน่าย ส่วนลด วิธีการช าระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลา
ช าระเงินด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เน้นถึงชนิดของช่องทางจ าหน่ายว่าใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรือขายผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้า
ปลีก และตัวแทนคนกลางการกระจายผลิตภัณฑ์ หมายถึง ท าเลที่ตั้ง หรือกิจกรรมการเคลื่อนย้าย       
ตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังสถานที่ที่ต้องการและเวลาที่เหมาะสมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
การกระจายตัวสินค้า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้
ทางอุตสาหกรรม ได้แก่  การขนส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้า และการบริหารสินค้าคงเหลือ                      
ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จ าหน่ายและตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ                      
ซึ่งเราเรียกว่าส่วนประสมการส่งเสริมส่งเสริมการตลาดหรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร              
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  การโฆษณาเป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช้บุคลากรโดยผ่าน
สื่อต่างๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเช่นเดียวกับการศึกษาของยุวดี จารุนุช 
(2554) ทีไ่ดศ้ึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์
ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยผู้ซื้อที่ เป็นองค์กรที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับความส าคัญมากคือ ปัจจัยย่อยด้านการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ 
ความรับผิดชอบต่ออะไหล่ที่มีปัญหาปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก
คือ มีราคาให้เลือกตามคุณภาพอะไหล่ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมี ระดับความส าคัญมาก คือ                
ความรวดเร็วในการจัดส่งปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์



 

ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก คือ พนักงานมีความรู้คอยให้
ค าแนะน าได ้นอกจากนั้น อภิญญา เขมวราภรณ์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักยานยนต์ฮอนด้าของลูกค้าบริษัท เค.พี.ฮอนด้าจ ากัด อ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานยนต์มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับหนึ่ง
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานยนต์ฮอนด้ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีชื่อเสียงและ   
เป็นที่รู้จักด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ รู้จัก
ปัจจัยที่มีค่ามากเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ อัตราการช าระเงินมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อด้านช่องทางจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจักรยานยนต์ฮอนด้ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท าเลที่ตั้งอยู่แหล่งชุมชน                    
ด้านส่งเสริมการตลาดที่อิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากโดย
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ มีศูนย์บริการซ่อมทั่วประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่           
ท่อไอเสียของร้านมีรูปแบบให้เหลือกหลากหลาย มีรูปลักษณ์สวยงาม มีคุณภาพดี ดังนั้นควรให้
ความส าคัญในการผลิตท่อไอเสียดัดแปลง และพัฒนาการออกผลิตภัณฑ์ท่อไอเสียดัดแปลงในรูปแบบ
ต่างๆ ให้เพ่ิมมากข้ึนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพ่ิมมากขึ้น 

1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายแจ้งราคาที่ชัดเจน ดังนั้นควรให้ความส าคัญในด้านราคาให้ราคา              
มีมาตรฐานและไม่จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาต่ ากว่าคู่แข่งในการจ าหน่าย และควรพัฒนาในเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นส าคัญและควรก าหนดราคาให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 

1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่
ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อท่อไอเสียดัดแปลงผ่านช่องทางอ่ืนๆ ได้สะดวก มีบริการจัดส่งสินค้าทาง
ไปรษณีย์ท าให้สะดวกในการซื้อ ดังนั้นควรให้ความส าคัญในการอ านวยความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินค้า จัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค และเตรียมสินค้าเพ่ือจ าหน่ายให้ครบชนิดและเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยอาจจะดูจากสินค้าชนิดไหนที่มีการซื้ออยู่เป็นประจ าและควรท าการตรวจเช็ค
สินค้าคงคลังอย่างสม่ าเสมอ 

1.4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ได้แก่มีการโฆษณาสินค้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและยุติธรรมดังนั้นควรให้ความส าคัญในการโฆษณาและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางเครือข่ายสังคม



 

ออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้ง่าย รวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความประทับใจ เกิดความพึงพอใจและเกิดการซื้อซ้ า 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงถึงการตัดสินใจของตนเอง
ต่อผลิตภัณฑ์ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านหนึ่งโมดิฟาย ซึ่งอาจน าไปสู่ผลการศึกษาที่มีความแม่นย า                  
มากขึ้น 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 

ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามนี้ จั ดท าขึ้ น เ พ่ือ เก็บรวบรวมข้ อมูลส าหรับการค้นคว้ าแบบอิส ระ                 

ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย ข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถามจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้นโดยไม่แจกแจงเป็นรายบุคคล ทั้งนี้จึงเรียน
มาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามและ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
            ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 

                      ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
ส่วนที่ 4  การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

                      ในจังหวัดล าปาง 
ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 
 

นางศศิธร  บุญชุม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (    ) ที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

1. เพศ 
    (     )  ชาย    (     )  หญิง 
2. อายุ 

(     )  1. 20 – 30 ปี    (     )  2. 31 – 40 ปี   
(     )  3. 41 – 50 ปี   (     )  4. 50 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ 
(     )  1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (     )  2. พนักงานบริษัท 
(     )  3. ธุรกิจส่วนตัว   (     )  4. รับจ้างทั่วไป 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
(     )  1. 10,000–20,000 บาท  (     )  2. 20,001–30,000 บาท  
(     )  3. 30,001–40,000 บาท  (     )  4. 40,001 บาทขึ้นไป 

5. ท่านรู้จักและรับรู้ข่าวสารท่อไอเสียดัดแปลงจากแหล่งใด  
(     )  1.  การแนะน า/บอกต่อ  (     )  2.  เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(     )  3.  ป้ายประชาสัมพันธ์  

6. ช่องทางที่ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับท่อไอเสียดัดแปลง 
(     )  1.  สอบถามด้วยตนเอง  (     )  2.  สอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(     )  3.  สอบถามผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น โทรศัพท์ เฟสบุ๊คไลน์ 

 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (     ) ที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

7. ความถีท่ี่ท่านซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
(     )  1. 1 ครั้ง/ปี          (     )  2. 2 ครั้ง/ปี       (     )  3. มากกว่า 2 ครั้ง/ปี 
  

8. ปัจจุบันท่านใช้ท่อไอเสียดัดแปลงแบบใด  
(     )  1. กลม    (     )  2. สามเหลี่ยม   
(     )  3. ห้าเหลี่ยม   (     )  4. หยดน้ า   

9. หากต้องการเปลี่ยนท่อไอเสียดัดแปลงท่านต้องการแบบใด  
(     )  1. กลม    (     )  2. สามเหลี่ยม   
(     )  3. ห้าเหลี่ยม   (     )  4. หยดน้ า  

10. ราคาของท่อไอเสียดัดแปลงที่ท่านซื้อ 
(     )  1. ต่ ากว่า 5,000 บาท  (     )  2. 5,001–7,000 บาท 
(     )  3. 7,001–9,000 บาท  (     )  4. 9,001 บาท ขึ้นไป 

11. ส่วนใหญ่ท่านเลือกใช้บริการรับสินค้าวิธีใด 
(     )  1. ท่านมารับสินค้าด้วยตนเอง (     )  2. ใช้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์  
(     )  3. บริการจัดส่งจากร้าน  



 
 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง 
           ส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางกรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (     ) ที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านผลิตภัณฑ ์
1. ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมคีุณภาพด ี

     

2. ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมรีูปลักษณ์สวยงาม      
3. ท่อไอเสียดัดแปลงของร้านมรีูปแบบให้เลือกหลากหลาย      
4. ท่อไอเสียดัดแปลงมีรูปลักษณ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า      
5. การออกแบบท่อไอเสียดัดแปลงมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง                
จากร้านอื่น 

     

ด้านราคา 
1. ราคาของท่อไอเสียดัดแปลงมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

     

2. มีป้ายแจ้งราคาของท่อไอเสียดัดแปลงทีช่ัดเจน      
3. การรับช าระค่าท่อไอเสียดัดแปลงเปน็เงินสดสะดวก                        
ในการต่อรองราคา 

     

ด้านการจัดจ าหน่าย 
1. สถานที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางสะดวกและหาง่าย 

     

2. มีบริการติดตั้งท่อไอเสียดัดแปลงที่รา้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
   (08.00 น.–21.00 น.) 

     

3. มีบริการจัดสง่สินคา้ทางไปรษณีย์ท าให้สะดวกในการซื้อ      
4. สามารถสั่งซื้อท่อไอเสียดัดแปลงผา่นช่องทางอื่น                       
ได้สะดวก เช่น โทรศัพท์ เฟสบุค๊ไลน ์

     

5. ท่านได้รบัท่อไอเสียดัดแปลงตามที่สั่งและตามเวลาที่นัดหมาย      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการโฆษณาสนิค้าผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

     

2. มีการให้บริการลูกค้าทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม      
3. มีการมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้า      

 
 
 
 



 
 

 
 
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงส าหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค 

 ในจังหวัดล าปาง : กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (     ) ที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความตั้งใจ 
1. ท่านได้ศึกษาข้อมูลของท่อไอเสียดัดแปลงก่อนการตัดสินใจซือ้ 

     

2. ท่านได้ศึกษาคุณสมบัติของทอ่ไอเสียดัดแปลง                             
ก่อนการตัดสินใจซื้อ 

     

3. ท่านได้ศึกษาประโยชน์ของทอ่ไอเสียดัดแปลง                          
ก่อนการตัดสินใจซื้อ 

     

4. ท่านได้ศึกษาวิธีการติดตัง้ของท่อไอเสียดัดแปลง                       
ก่อนการตัดสินใจซื้อ 

     

ความสนใจ 
1. ท่านมีความสนใจในคุณสมบตัิของท่อไอเสียดัดแปลง 

     

2. ท่านมีความสนใจในรูปลักษณ์ของท่อไอเสียดัดแปลง      

3. ท่านมีความสนใจในประโยชน์ของท่อไอเสียดัดแปลง      

ความปรารถนา 
1. ท่านต้องการซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเนื่องจากคุณสมบัต ิ

     

2. ท่านต้องการซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเนื่องจากประโยชนท์ี่ได้รบั      

การกระท า 
1. ท่านตัดสนิใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเพราะมีความพอใจ 

     

2. ท่านตัดสนิใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเพราะมีคุณสมบัติ                      
ตรงตามที่ต้องการ 

     

3. ท่านตัดสนิใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงเพราะมปีระโยชน์                     
ตรงตามที่ต้องการ 

     

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................................................. ... 

ขอขอบคุณท่ีให้ความกรุณาร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



 

 

ประวัติย่อผูว้ิจัย 
 

ชื่อ      นางศศิธร  บุญชุม 
 
วัน เดือน ปี เกิด       9  พฤษภาคม  2524 
 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  551 หมู่ที่ 11 ถนนล าปาง-แจ้ห่ม ต าบลต้นธงชัย   

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
 
ต าแหน่งหน้าที่ 
     พ.ศ. 2555   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 
 

ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2550     บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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