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ABSTRACT
This research was aimed to study the brand equity, knowledge acquisition
from social media, and electronic word of mouth (eWOM) volume affection the
intention to purchase motorcycles of customers in Bangkok. Close-ended
questionnaires were tested for the reliability and content validity and used to collect
data from 240 customers in Bangkok who used to buy motorcycles. The inferential
statistics for hypothesis test was multiple regression analysis.
The findings of the study indicated that the majority of respondents were
male with 20-25 years old and completed bachelor’s degrees. Most of them worked
for private companies and earned a monthly income of 15,001 – 25,000 baht. They
used the word of mouth for gathering the information about motorcycles. Most of
the respondents used Honda brands with the price of 50,001 - 100,000 baht. In
additions, the factors affecting the decision to purchase motorcycles of customers in
Bangkok were the brand equity in terms of perceived brand quality, brand loyalty,
brand awareness, brand association, knowledge acquisition from social media, and
eWOM volume. These factors explained 61.5% of the impacts on intention to
purchase motorcycles of customers in Bangkok.
Keywords: Brand Equity, Social Media, eWOM Volume, Electronic, Motorcycles
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยการศึกษาคุณค่าของตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และ
ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งให้ความรู้ คาแนะนาสาหรับแนวทางในการดาเนินงานวิจัย ตรวจทาน
และแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัย ตลอดจนให้คาปรึกษา ข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์ ทาให้งานวิจัยครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ และสามารถนาความรู้
จากวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาไว้
ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ของผู้วิจัย ขอขอบคุณพี่น้องและเพื่อนทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและแนะนาข้อมูลดี ๆ ตลอดมา จนทา
ให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันนี้รถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
เนื่องจากมนุษย์ใช้เป็นยานพาหนะและใช้ในการคมนาคมขนส่งประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความคล่องตัวและสามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่มนุษย์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีประชากรอาศัยอยู่จานวนมาก
และมีกิจกรรมทางธุรกิจค่อนข้างจะหนาแน่น การคมนาคมขนส่งถือเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
ต่อไปอย่างต่อเนื่องและที่สาคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การใช้เวลาเดินทาง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง
เศรษฐกิจจึงพบกับอุปสรรคในการเดินทางส่วนใหญ่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจราจรที่ติดขัด ทาให้
การเดินทางที่ไม่สะดวกใช้เวลามากสาหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในชุมชนเมือง
เพราะสามารถแทรกไปได้กับการจราจรที่ติดขัดด้วยคุณสมบัติที่คล่องตัวกว่ายานพาหนะชนิดอื่น ๆ
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560)
การเดินทางบนท้องถนนโดยเฉพาะในตัวเมืองนั้นไม่สะดวกเหมือนในอดีต เนื่องจากจานวน
ประชากรและรถยนต์ที่มีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการเดินทาง ทาให้
ในปัจจุบันนั้นมีการจราจรติดขัดยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ดังนั้น รถจักรยานยนต์จึงเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่ง
สาหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่สามารถทางให้การเดินทางนั้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากมีความ
คล่องตัวและประหยัดเวลากว่ารถยนต์ โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน จึงทาให้ผู้คนบางส่วนนั้นหันใช้
รถจักรยานยนต์กันมากขึ้นกรมการขนส่งทางบก เผยสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ ทั่วประเทศ เดือน
มกราคม – ตุลาคม 2559 สูงถึงกว่า 2,400,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.28 รถจักรยานยนต์
สูงสุด รองลงมารถเก๋ง รถปิคอัพ ตามลาดับ ดังนี้
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ตารางที่ 1.1: สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ เดือนมกราคม–ตุลาคม 2559
สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ เดือนมกราคม–ตุลาคม 2559
รถจักยานยนต์
1,620,901
5.48%
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
490,124
7.89%
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
212,281
1.68%
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก. (2560 ก). สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) ทั่วประเทศ เดือน
มกราคม–ตุลาคม (2559). สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/360712.
ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์ ที่จาหน่ายในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
(100-150cc) คิดเป็น 94% และเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike 150cc ขึ้นไป) คิดเป็น 5%
และรถจักรยานยนต์ประเภทอื่น ๆ อีก 1% สาหรับรายงานตัวเลขของรถจักรยานยนต์ทุกประเภทในปี
2559 ที่จดทะเบียนภายในกรุงเทพมหานคร มียอดจาหน่ายรวมที่ 392,295 คัน และหากแบ่งแยก
เป็นยอดจดทะเบียนตามประเภทผู้ ผลิตได้ ดังนี้
ตารางที่ 1.2: จานวนของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครปี 2559
ผูผ้ ลิต
Honda
Yamaha
Kawasaki
Suzuki
อื่น ๆ

จานวน (คัน)
294,779
62,892
13,695
6,920
14,009

อัตราส่วนครองตลาด
75%
16%
3%
2%
4%

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก. (2560 ข). กลุ่มสถิติและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ (25572559). สืบค้นจาก http://www.dlt.go.th.

3

จากข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์แสดงให้เห็นว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศ
ไทย ถูกผูกขาดโดยบริษัทญี่ปุ่น 4 ยี่ห้อ คือ ยามาฮ่า ฮอนด้า คาวาซากิ และซูซูกิ โดยเริ่มเข้ามา
วางตลาดในประเทศไทยเมื่อ 30 ปีก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้รถจักรยานยนต์ที่รู้จักกันส่วนใหญ่มาจากยุโรป
แต่ด้วยความที่ญี่ปุ่นมีราคาถูก ได้รับการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ และมีขนาดเหมาะสมกับสรีระ
ชาวไทย ทาให้ประสบความสาเร็จในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากผู้บริโภคที่เลือกซื้อรถจักรยานยนต์มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบ สมรรถนะ รูปทรง ความนิยม ความหรูหรา เป็นต้น ในแต่ละยี่ห้อก็มีให้เลือกมากมายหลาย
หลายรุ่นซึ่งแตกต่างกันทั้งขนาดความจุของเครื่องยนต์และรูปทรงที่จะเหมาะสมกับผู้ใช้ (Aghaei,
Vahedi, Safari-Kahreh & Pirooz, 2014)
ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อรถจักรยานยนต์ก็ควรศึกษาให้ดีก่อน เพราะนอกจากผู้ซื้อ
จะต้องจ่ายเงินให้กับรถจักรยานยนต์แล้วยังจะต้องซื้อเครื่องที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยเช่น
หมวกกันน็อก ถุงมือ เสื้อแขนยาวหรือ เสื้อเกราะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าสาหรับขี่รถ
สนับเข่า สนับแข้ง และกระดองหลัง เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีความปลอดภัยน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป
หลายเท่าจะเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ ก็ต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด ดังนั้น
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลกับผู้ใช้ถึงวิธีการขับขี่และการดูแลรักษารถจักยานยนต์ที่
ถูกต้อง เช่น การให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแลกเปลี่ยนและกระจายข้อมูลกันได้ทั้งในระดับบุคคลหรือ
กลุ่มจนกลายเป็นสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า สังคมออนไลน์ (Social Network) (Chen,
Melewar, Yu & Nguyen, 2015) ซึ่งเป็นสังคมที่ผู้คนสามารถทาความรู้จัก ร่วมแบ่งปันข้อมูลการ
สื่อสารและการบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลและตัดสินใจซื้อรถจักยาน
ยนต์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้มากขึ้น (Wei, Chen, Wu, Wang & Wu, 2016 และ Yan, 2016)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการศึกษาถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรที่
สาคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคจึงได้นาข้อมูลและข้อเสนอแนะมา
วิเคราะห์ถึง คุณค่าตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทพาณิชย์ที่จาหน่ายรถจักรยานยนต์ หรือผู้ที่สนใจ
สามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ และตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจในการใช้บริการในการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคต่อไป จาเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย
และขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างรายได้และผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจ
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์
และปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
ในการศึกษา คุณค่าของตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษาดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
1.3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
และเป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ รวมถึงพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
1.3.1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์และ
เป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ รวมถึงพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเลือก
จากประชากรด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) และกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977)
ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจานวนมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 154 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพิ่มรวมทั้งสิ้นเป็น 240 ตัวอย่าง
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.3.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
1.3.2.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ คุณค่าตราสินค้า ด้านการ
ตระหนักรู้ในคุณภาพตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า
ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์
1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่
สาหรับสถานที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าและ
อาคารสานักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
สาหรับระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคาถามของงานวิจัย
1.4.1 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เข้าใจถึงการ
ตัดสินใจซื้อรถยานยนต์ของผู้บริโภค
1.4.2 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และผู้ที่สนใจ
นาไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1.4.3 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
1.4.4 ผลของการวิจัยในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการตลาดรถจักรยานยนต์
ทาให้ผู้ที่สนใจงานวิจัยและผู้ประกอบการสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
1.5 คานิยามศัพท์เฉพาะ
คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผู้บริโภค โดยให้
ความสาคัญกับตราสินค้า
คุณค่าของตราสินค้า การตระหนักรู้ในคุณภาพของตราสินค้า (Perceived Brand
Quality) หมายถึง สินค้าทีม่ ีตราสินค้าดีมีคุณภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมี
ผลทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย ตราสินค้ามีอิทธิพลที่ทาให้ผู้บริโภคเชื่อถือในคุณภาพของ
สินค้าตราสินค้าทีซ่ ื้อมีการบริการหลังการขายที่ดี
คุณค่าของตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง ผู้บริโภคมี
ความภักดีต่อตราสินค้าที่เลือกซื้อ มีความคิดที่จะเลือกตราสินค้าที่ใช้ประจาเป็นอันดับแรก มีความ
ยินดีซื้อสินค้าตราสินค้าเดิมที่ใช้อยู่ประจาถึงแม้จะมีราคาสูง และมีความชื่นชอบตราสินค้าที่เคยซื้อ
มากกว่าตราสินค้าอื่น
คุณค่าของตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง
ตราสินค้าของที่ซื้อมีความเป็นสากลง่ายต่อการจดจา พบเห็น ตราสินค้าที่ซื้อจากโฆษณาต่าง ๆ
ผู้บริโภคมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้าที่ซื้อตราสินค้าที่ซื้อเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับ
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) หมายถึง สินค้าทีเ่ ลือกใช้ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพการใช้งานที่เหมาะสมกับราคาทีเ่ ลือกใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานเหมาะสมกับราคาและคิดว่า ตราสินค้าทีเ่ ลือกใช้เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม ผู้บริโภค ตราสินค้าที่
เลือกใช้มีลักษณะโดดเด่นกว่าตราสินค้าอื่น
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ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ (Knowledge Acquisition from Social Media)
หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลในการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคสามารถ
นาข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาเปรียบเทียบบริษัทคู่แข่งขัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตาม
ข้อมูลของสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากซัพพลายเออร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM Volume) หมายถึง การส่ง
ข้อมูลแบบปากต่อปากส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปริมาณความถี่ในการส่ง
ข้อมูลแบบปากต่อปากยิ่งมีมากก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ปริมาณการส่งข้อมูลแบบปากต่อปากมี
ความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ และปริมาณการส่งข้อมูลแบบปากต่อปากมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ (Motorcycles’ Purchase Decision) หมายถึง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผู้บริโภคที่จะซื้อรถจักยานยนต์ตราสินค้าใด
ตราหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้บ่งบอกถึงแผนการซื้อของผู้บริโภค และการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นมาจาก
ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรือ่ ง คุณค่าตราสินค้า ความรูจ้ ากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสาร
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการวิจัย ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าของตราสินค้า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 สมมติฐานการวิจัย
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ สินค้า
Howard (1989) อธิบายความหมายของการตัดสินใจซื้อไว้ว่า เป็นสภาพจิตใจ (Mental
State) ที่สะท้อนถึงการวางแผนของผู้บริโภคที่จะซื้อตราสินค้าใด ๆ ซื้อครั้งละเท่าไหร่ ในช่วงเวลา
ใด ๆ ต่อมา Howard (1989) ได้กล่าวถึงความตั้งใจซื้อว่า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่
บ่งบอกถึงแผนของผู้บริโภคที่จะซื้อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งในช่วงเลวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งความตั้งใจ
ซื้อจะเกิดมาจากทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้านั้น ๆ และความมัน่ ใจของผู้บริโภค
Kim และ Pysarchik (2000) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ช่วงที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะ
เลือกทางเลือกใดก็ตามที่ ดีทสี่ ุดให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจไม่ได้
ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการซื้อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการที่เกิดขึ้น ความตั้งใจซื้อเป็นเพียงโอกาสที่จะนําไปสู่ การซื้อจริงซึง่ มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ
0.95
Berkman, Lindquist และ Sirgy (1997) อธิบายเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจซื้อเป็นองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมของทัศนคติซอื้ ความตั้งใจซื้อนั้นไม่ใช่ทัศนคติต่อตราสินค้าแต่เป็นทัศนคติต่อการซื้อ
ตราสินค้า และเป็นการทํานายพฤติกรรมได้ดีกว่าความเชื่อ (Belief) และความรู้สึก (Affective)
นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคยังช่วยให้นักการตลาดสามารถส่งเสริมให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่มตี ่อตราสินค้าอีกด้วย
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East (1997) กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้า อาจทํานายได้จากความตั้งใจ
ซื้อหรือจากการที่บุคคลประเมินความเป็นไปได้ในการซื้อ ทั้งนี้ความตั้งใจซื้อสามารถแบ่งแยกได้
ระหว่างผู้ที่คาดว่าจะซื้อและผู้ที่ไม่ได้ซื้อ โดยการวิจัยตลาดอาจจะทํานายว่า ผู้บริโภคจะซื้ออะไร
ในช่วงไหนและทําไมจึงซื้อ ซึง่ จากการวิจัยนี้สามารถใช้ปรับปรุงสินค้าก่อนที่จะมีการวางขาย
เช่นเดียวกับ
Engel, Blanckwell และ Miniard (1995) ได้อธิบายว่า ตามแบบจําลองของการตัดสินใจ
มีความตั้งใจเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการซื้อ และมักจะมีการศึกษาความตั้งใจซื้อ เมื่อจะมีการออกสินค้า
ใหม่สู่ตลาด นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมด้วย คือ
(1) ช่วงเวลา (Time Interval) โดยที่ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างความ
ตั้งใจซื้อกับพฤติกรรมจะผลจากช่วงเวลาระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรม ซึ่งโอกาสทีผ่ บู้ ริโภคจะ
เปลี่ยนความตั้งใจจะมากขึ้นถ้ามีช่วงเวลามมากขึ้น แต่ทางกลับกันถ้าช่วงเวลาน้อยลงความสัมพันธ์
ระหว่างความตั้งใจซื้อกับพฤติกรรมก็จะน้อยลงไปด้วย
(2) ประสบการณ์ (Experience) โดยที่ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อที่อิงกับ
ประสบการณ์จริงจะมีความมั่นคงกับพฤติกรรมมากกว่าทัศนคติและความตั้งใจซื้อที่อิงกับประสบการณ์
ทางอ้อม กล่าวคือ ทัศนคติทถี่ ูกสร้างผ่านการเปิดรับโฆษณาจะทํานายถึงความตั้งใจซื้อได้น้อยกว่าการ
สร้างทัศนคติทถี่ ูกสร้างจากการผ่านการทดลองใช้สินค้ามาก่อน
การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างมากที่นักการ
ตลาดต้องการที่จะศึกษา และทําความเข้าใจเพราะการตั้งใจซื้อ เปรียบเสมือนแนวทางในการทํานาย
หรือคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอนาคต ความตั้งใจซื้อนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน
การพยากรณ์การซื้อจากการศึกษา มีผลการศึกษาสนับสนุนความคิดที่ว่า ภาพลักษณ์เป็นส่วนประกอบ
ที่สําคัญต่อการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องมากไปกว่านั้น ยังพบความเชื่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์ของร้าน
และความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
Fitzsimon และ Morwitz (1996) ศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และพบว่า ความตั้งใจ
ซื้อของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้สินค้าของผู้บริโภคและทัศนคติที่มีตอ่ ตราสินค้า เช่น
ผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ตราสินค้าหนึ่งอยู่แล้วมักจะตอบว่าซื้อรถยนต์ตราสินค้าเดิม ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้จะ
มีทัศนคติที่ดีกบั สินค้านั้นหลังจากใช้สินค้าด้วย ในขณะทีผ่ ู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อตราสินค้านั้นจะตั้งใจซื้อ
ตราสินค้าที่มีสว่ นแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด แม้ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยที่ดีที่นักการ
ตลาดจะนําไปใช้เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แท้จริง
แล้วยังมีองค์ประกอบอีกมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม
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Kotler (2000) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเนื่องจากยังมี
ปัจจัยอื่น ๆ ทีแ่ ทรกเข้ามาระหว่างการตัดสินใจซื้อ เช่น สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
เช่น ผู้บริโภคคนหนึ่งอาจมีความตั้งใจซื้อเบียร์ต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง เนื่องจากอยู่ในร้านอาหาร
กับเพื่อนๆที่ทาํ งาน เพราะต้องการการยอมรับจากเพื่อน ๆ ในขณะเดียวกันกับผู้บริโภคอาจตั้งใจซื้อ
เบียร์ที่ผลิตในประเทศที่มีราคาถูก
การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค จําเป็นต้องศึกษาควบคู่กับแนวคิดและทฤษฎีอื่น
เพราะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ โดยเฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค เช่นในทฤษฎีการกระทําอย่างมีเหตุผล ทฤษฎีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความตั้งใจต่อการ
เกิดพฤติกรรมอันเนื่องมาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่าง ๆ ที่มีผลทําให้เกิดอุปสรรคต่อการทํานายหรือ
คาดการณ์พฤติกรรมจริง
นอกจากนี้ Schiffiman และ Kanuk (2004) ยังอธิบายไว้ว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
จากแนวคิดทัศนคติสามองค์ประกอบ มักจะวัดได้จากการแสดงออกถึงความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
และการตั้งใจซือ้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดเกี่ยวกับตัวแบบไอดา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการ
ตัดสินใจซื้อ AIDA เป็นการลําดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการไตร่ตรองและหาข้อมูลมาเป็นขั้นตอน โดยแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน แต่ผู้วิจัยจะนําเสนอ
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับงานเล่มนี้ คือ การตั้งใจซื้อ (Attention: A) เป็นขั้นตอนตอนแรกในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค
การตัดสินใจซือ้ หมายถึง การทําให้ลูกค้าเกิดความสนใจ เกิดความพร้อมที่จะรับฟังข่าวสาร
สําหรับการขายโดยพนักงานขาย ขั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่พนักงานขายจะต้องกระทํากับลูกค้าเป็นอันดับ
แรก และการออกแบบข่าวสารให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ในขึ้นตอนนี้ข่าวสารควรจะมี
คุณลักษณะทีจ่ ะต้องเรียกร้องความตั้งใจที่จะรับฟัง (Gain Attention) โดยสามารถประยุกต์เข้ากับ
การทําการตลาดแบบออนไลน์ได้โดยทําให้ลูกค้าได้ “รับรูแ้ ละพบเห็นว่า” มีตัวของผู้ขาย มีสินค้า หรือ
บริการที่ผู้ขายนําเสนอ มีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งผู้ขายอาจจะใช้การสร้างบล็อก (Blog) สร้าง
แฟนเพจบนเฟซบุ๊ค ที่บอกเล่าในสิ่งที่ผู้ขายทํา สินค้าทีผ่ ู้ขายขาย หรือการโพสต์วีดีโอแนะนําตัวผู้ขาย
บน YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่น ๆ ซึ่งการจะทําให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในอนาคตได้เห็น
ตัวผู้ขาย นั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหา รูป วิดีโอ การเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสม ร่วมกับกลยุทธ์ในการทํา
SEO และความเข้าใจในสิ่งทีล่ ูกค้าต้องการ (อนุสรณ์ เมืองศรี, 2557)
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
ท่ามกลางสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ปัจจัยหนึ่งที่มคี วามสําคัญต่อการ
รับรู้ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคก็คือ ตราสินค้า เนื่องจากตราสินค้าไม่ได้เป็นเพียง
แค่สญ
ั ลักษณ์แทนตัวผลิตภัณฑ์ หรือเป็นเพียงแค่เครื่องหมายการค้าเท่านั้น สําหรับผู้บริโภคแล้ว
ตราสินค้ายังมีผลต่อทัศนคติ ความไว้วางใจในการเลือกบริโภคสินค้าภายใต้ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง
เอกลักษณ์ของตราสินค้าที่ไม่สามารถพบได้ในตราสินค้าอื่นจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตรา
สินค้านั้น ๆ ตราสินค้าหรือ แบรนด์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างการจดจําให้แก่ผู้บริโภคจนนําไปสู่การเลือกซื้อและพัฒนา เป็นความภักดีของผู้บริโภค สําหรับ
นักการตลาดแล้ว การพัฒนาแบรนด์ หรือทําให้ตราสินค้ามีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งได้ นับเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร เกิดเป็นความชัดเจน เนื่องจากแบรนด์สิ่งที่คู่แข่งไม่
สามารถลอกเลียนแบบได้
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่าตราสินคํา คือ การที่ตราสินค้าของ
บริษัทให้มุมมองเชิงบวกในสายตาของผู้บริโภค นักการตลาดจะตองพยายามสร้างคุณค่าตราสินค้าให้
มากที่สุดเท่าทีจ่ ะมากได้ กล่าวคือ การที่คนมีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าจะมีผลต่อการสร้างความ
แตกต่างให้ตราสินค้าและมีผลก่อนให้เกิดพฤติกรรมของตราสินค้านั้น คุณค่าตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้ามีความรูสึกที่ดีต่อตราสินค้าอย่างมั่นคงจดจําตราสินค้านั้นได้ด้วย
คุณลักษณะที่ไม่เข้ากับตราสินค้าอื่น โดยได้กล่าวไว้ว่า ตราสินค้าควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- ตราสินค้าต้องมีบุคลิกภาพที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าทางกายภาพ คุณด้านประโยชน์
ใช้สอย และคุณค่าด้านจิตวิทยารวมกัน
- ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อมีความรู้ที่ถกู ต้องและมีความพึงพอใจต่อตราสินค้า
- ผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่สร้างขึ้นในโรงงาน แต่คณ
ุ ค่าตราสินค้าเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้
- การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์นั้นเกิดขึ้นได้ แต่คุณค่าตราสินค้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ เนื่องจากคุณค่าตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ภายในความนึกคิดของผู้บริโภค การที่
ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดโดยพิจารณาจากตราสินค้าที่หลากหลาย นั่นหมายความว่า ในใจของ
ผู้บริโภคตราสินค้านั้นมีความแตกต่างจากตราสินค้าอื่น
Aaker (1991) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าไว้ 5 ส่วน ดังนี้
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ภาพที่ 2.1: แบบจําลองคุณค่าตราสินค้า

การรู้จักชื่อของ
ตราสินค้า

ความภัคดีต่อ
ตราสินค้า

ตราสินค้าที่มีคุณค่าทําให้ผู้บริโภค
- มีความรู้และความเข้าใจในตัว
สินค้า
- มั่นใจในการซื้อสินค้า
- มีความประทับใจจากการซื้อสินค้า

คุณภาพที่รับรู้

คุณค่าตราสินค้า
ชื่อ/ สัญญลักษ์

ความสัมพันธ์กับ
ตราสินค้า
สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
ของตราสินค้า

คุณค่าของตราสินค้าที่ให้กับบริษัท
- ประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการตลาด
- ความภัคดีต่อตราสินค้า
- ผลกําไร
- ได้เปรียบคู่แข่งขัน
- ได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย
- ขยายตราสินค้า

ที่มา: นันทสารี สุขโต. (2555). หลักการตลาด (Marketing an Introduction). กรุงเทพฯ:
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
จากภาพที่ 2.1 แบบจําลองคุณค่าตราสินค้า (Aaker, 1991) ประกอบด้วย
1) การรู้จักชื่อตราสินค้า คือ จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคสามารถ
จดจําและระลึกถึงชื่อของตราสินค้าได้ในขณะที่กําลังนึกถึงผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งอยู่ แสดงว่าตราสินค้า
นั้นมีพื้นที่อยู่ในใจของผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้านั้นย่อมถูกผู้บริโภคเลือกซื้อมากกว่า
ตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาด ต้องสร้างให้ตราสินค้าเป็นที่จดจํา
และระลึกถึงได้ โดยให้เป็นการจดจําตามธรรมชาติ ตามความคุ้นเคยของมนุษย์ และเกิดเป็นการระลึก
ถึงโดยไม่ต้องอาศัยรายละเอียดที่แม่นยํา การที่ผู้บริโภครู้จกั ชื่อตราสินค้า จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้
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- ระดับที่ 1: การไม่รู้จักตราสินค้า เป็นระดับการจดจําที่ผู้บริโภคไม่รู้จักตราสินค้าเลย
- ระดับที่ 2: การจดจําตราสินค้าได้ เป็นระดับการจดจําของผู้บริโภคที่นึกถึงตราสินค้าได้
เมื่อได้รับทราบข้อมูลตราสินค้า
- ระดับที่ 3: การระลึกถึงตราสินค้าได้ เป็นระดับการจดจําที่ผู้บริโภคนึกถึงและระลึกถึง
ตราสินค้าได้ โดยไม่ได้รับทราบข้อมูลตราสินค้าแนะนําเพิ่มเติม
- ระดับที่ 4: การเป็นที่สุดในจิตใจ เป็นระดับการจดจําที่ผู้บริโภคนึกถึงและระลึกถึง
ตราสินค้าได้เลย
ภาพที่ 2.2: การรู้จักชื่อตราสินค้า 4 ระดับ

การเป็นที่สุดในจิตใจ
การจดจําตราสินค้าได้
การระลีกตราสินค้าได้
การไม่รู้จักตราสินค้า

ที่มา: Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand
name. New York: Free Press.
2) คุณภาพที่ถูกรับรู้ คือการรับรู้ที่ผู้บริโภคมีต่อคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
คุณภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น โดยผ่านการพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ คุณภาพที่ถูกรับรู้จะทําให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้านั้น ๆ อนึ่ง คุณภาพที่ผู้บริโภครับรู้นับเป็นความเข้าใจในคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงมีความแตกต่างจากความพึงพอใจ เนื่องจากระดับของ
ความพึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้บริโภค การทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพได้จะช่วย
สร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าได้
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ภาพที่ 2.3: คุณค่าของตราสินค้าที่เกิดจากคุณภาพที่ถูกรับรู้

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
การสร้างความแตกต่าง
และตําแหน่งตราสินค้า
คูณภาพที่รับรู้

ความเป็นตราสินค้าทีมีราคาสูง
ทําให้เพิ่มผลกําไรได้มาก
การได้รับความสนใจในช่องทาง
การจัดจําหน่าย
การขยายตราสินค้า

ที่มา: Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: Free Press.
3) ความสัมพันธ์กับตราสินค้า คือ การเชื่อมโยงตราสินค้ากับความทรงจําและประสบการณ์
ของผู้บริโภค การสนับสนุนจากการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้บริโภคจะช่วยให้
ตราสินค้ามีความแข็งแกร่ง เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคเข้าถึงตราสินค้า และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับตราสินค้าจากความทรงจําและประสบการณ์ได้ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
นั้น ๆ ก็จะง่ายขึ้น ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของตราสินค้ากับความทรงจําของผู้บริโภคจะทําให้เกิด
ทัศนคติเชิงบวกต่อตราสินค้า ทัศนคติที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า สร้างความแตกต่างและ
กลายเป็นเหตุผลในการซื้อของผู้บริโภค
4) ความภักดีต่อตราสินค้า คือองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า
เนื่องจากความภักดีต่อตราสินค้าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าหนึ่ง ๆ
การที่ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าในระดับสูง จะทําให้ผู้บริโภคทําการซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้านั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นการตัดสินใจซื้อซ้ํา และเป็นเหมือนสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้านั้น ๆ อีกด้วย
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ความภักดีเป็นเสมือนตัวสะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีตอ่ ตราสินค้า และสําหรับองค์กร
แล้ว การที่ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าจะทําให้ต้นทุนทางการตลาดลดลง รวมถึงเกิดอํานาจ
ต่อรองเจรจากับตัวแทนและช่องทางจัดจําหน่าย โดยความภักดีต่อตราสินค้าสามารถแบ่งได้ออกเป็น
5 ระดับ คือ
- ระดับที่ 1: ระดับที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ๆ หรือของ
คู่แข่งอยู่ตลอด เนื่องจากไม่เห็นความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ และชื่อของตราสินค้าไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเท่าใดนัก
- ระดับที่ 2: ระดับที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจและมีความเคยชินในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
จนไม่รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าอื่น
- ระดับที่ 3: ระดับที่ผู้บริโภคเริ่มมีความคิดว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าอื่น
อาจทําให้ต้นทุนของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าใหม่
- ระดับที่ 4: ระดับที่ผู้บริโภครู้สึกดีต่อตราสินค้า มีความผูกพัน และมีการให้ความสําคัญกับ
ประสบการณ์และภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับตราสินค้า
- ระดับที่ 5: ระดับที่ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า มีความคิดว่าตราสินค้าสามารถ
สะท้อนถึงตัวตนของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีความภูมิใจในการได้บริโภคสินค้าภายใต้ตราสินค้านั้น เกิด
เป็นการบริโภคสินค้าภายใต้ตราสินค้านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ
5) สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้า ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ
ความสัมพันธ์กับช่องทางการจัดจําหน่าย สินทรัพย์ที่มีค่าของตราสินค้าเหล่านี้จะปกป้องตราสินค้า
โดยป้องกันไม่ให้เกิดวามสับสนจากคู่แข่งในตลาดจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีคุณค่าตราสินค้า
ทั้งหลาย พบว่า ทฤษฏีของ Aaker (1996) สามารถอธิบายได้ละเอียดและชัดเจน ในการศึกษาชิ้นนี้จึง
นําแนวคิดและทฤษฏีคุณค่าตราสินค้าของ Aaker (1996) มาใช้เป็นแนวทางในการทําการศึกษา
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์
2.3.1 ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์
ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล (2556) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) หมายถึง สังคมหรือการรวมกันของกลุ่มคนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า
ชุมชนออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทําให้ผู้คนสามารถทําความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึง่ ช่องทางเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมี
ด้วยกันหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) และ
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น
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ชุลีกร เกษทอง (2553) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ สังคม
หนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตที่ผู้เล่นสามารถแสดงความคิดเห็น ทําความรู้จักและแบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจ โดย
อาศัยรูปแบบการบริการ ที่เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างเครือข่ายสังคมสําหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต
สามารถที่จะเขียนอธิบายกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งข้อมูล บทความ รูปภาพ และแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกันที่ผ้ใู ช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล
ฐิติภา สัมพันธ์พร (2556) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ว่าเป็นสื่อ
ที่มาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ และเป็นสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วธุรกิจ
ต่าง ๆ จึงนําสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เช่น ข้อมูลของสินค้าหรือบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไม่ยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น โดยทางผู้บริโภคสามารถโต้ตอบแสดง
ความคิดเห็นกลับมายังธุรกิจที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ (2556) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ว่าเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคม สําหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนอธิบาย
ความสนใจ และกิจการที่ได้ทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่าย
สังคมมักจะประกอบไปด้วย การส่งข้อความ อีเมล์ วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก เป็นต้น
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารสามารถแบ่งปันสารไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกัน
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกนเอง (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553) สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1) เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม เป็นการสนทนากันจนเกิดสภาพ
(Talk of the Town) เมื่อมีเรื่องที่น่าสนใจถูกหยิบมาเป็นประเด็นจนสามารถเผยแพร่ข่าวสารออกไป
ได้ง่าย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ
2) เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงจากสื่อเดิมที่แพร่กระจายแบบทางเดียว (One to Many)
มีรูปแบบการสนทนาที่สามารถมีผู้อื่นเข้าร่วมได้หลาย ๆ คน การสนทนาที่เกิดขึ้นจึงเป็นการรวมกลุ่ม
พูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา แม้กระทั่งตัวผู้สร้าง
เนื้อหาเอง เนื่องจากผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิ์เข้าร่วมในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือการ
เข้าไปแก้ไขเนื้อหานั้น ๆ
3) เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผูบ้ ริโภคเนื้อหาเป็นผู้สร้างเนื้อหา เมื่อใครผลิตเนื้อหาได้
ตรงใจคนหมู่มาก ก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ซึง่ สามารถโน้มน้าวให้ผู้ติดตามตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการได้โดยง่าย
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สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่ผสู้ ่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่าน
เครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง
ซึ่งสามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทดังนี้
1) บล็อก (Blog) การจัดระบบเนื้อหารูปแบบหนึ่ง ซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความที่
เรียกว่า โพสต์ (Post) แล้วทําการเผยแพร่ เป็นการเรียงของเนื้อหา โดยจะเรียงจากเนื้อหาที่มาใหม่
สุดก่อนลดหลัน่ ลงมาตามลาดับเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่
ความรู้ด้วยการเขียนอย่างเสรี ซึ่งจุดเด่นของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่าง
ผู้เขียน และผูอ้ ่านบล็อกผ่านการแสดงความคิดเห็น (Comment)
2) ทวิตเตอร์ (Twitter) รูปแบบหนึ่งของบล็อกที่จากัดตัวอักษรของการโพสต์แต่ละครัง้ ไว้ที่
140 ตัวอักษร โดยต้องการให้ผู้ใช้งานเขียนเรื่องราว (Tweet) ว่ากาลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้ทวิตเตอร์
(Twitter) จึงถูกนํามาใช้ในทางธุรกิจ ไม่วาจะเป็นการสร้างการบอกต่อสร้างแบรนด์หรือเป็นเครื่องมือ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) และยังใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย
3) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เว็บไซต์ที่ผคู้ นสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ทั้งที่รู้จักมาก่อน หรือรู้จักภายหลังทางออนไลน์ซึ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งมี
คุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที่มีเหมือนกัน คือ โปรไฟล์ (Profiles)
เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี การเชื่อมต่อ (Connecting) เพื่อสร้างเพื่อนกับคนที่รู้จัก
และไม่รู้จักทางออนไลน์ และการส่งข้อความ (Messaging) อาจเป็นข้อความส่วนตัว หรือข้อความ
สําธารณะ โดยมีเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน
ปัจจุบัน
4) การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) หมายถึง เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้สามารถ
นํารูปภาพหรือวิดีโอ มาแบ่งปันให้เพื่อนหรือเผยแพร่ต่อสําธารณะชน โดยสามารถถ่ายทอดความคิด
เป็นรูปแบบวิดีโอหรือรูปภาพนําขึ้นเผยแพร่ เช่น YouTube Multiply และ Slideshare เป็นต้น
ข้อมูลหรือวิดีโอใดเป็นที่ชื่นชอบ จะทําให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย
อาจกล่าวได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์หมายถึง ช่องทาง ๆ หนึ่งที่ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร
สามารถป้อนข้อมูลข่าวสาร หรือสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ทํากิจกรรมต่าง ๆ
และแบ่งปันประสบการณ์ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกันในระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในสังคม (Cakmak, 2017)
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2.3.2 การแนะนําและการอ้างถึง (Recommendation and Referrals)
นิตนา ฐานิตธนกร (2555) ได้ให้ความหมายของการแนะนําและการอ้างถึง
(Recommendation and Referrals) เป็นแนวความคิดพื้นฐานในการนําสื่อดิจิทัลทีม่ ีอยู่มาดึงดูด
ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการกิจกรรม ส่วน Hajli (2015) ได้ให้คําจํากัดความ การแนะนําและการอ้างถึง
ไว้ว่าเป็นข้อเสนอแนะและการนําผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นบนสือ่ สังคมออนไลน์ นอกจากนี้ Senecal และ
Nantel (2004) กล่าวไว้ว่า เป็นการอาศัยประสบการณ์จากผู้อื่น ในการแนะนําและอ้างถึงสิ่งที่ผู้อื่น
ไม่เคยได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึง Kumar, Novak และ Tomkins (2010) ได้กล่าวไว้ว่า
การจัดเก็บข้อมูลจากการออกไปสัมผัสกับสินค้าหรือบริการในเมืองใหญ่ทําได้ยากกว่า ต้องใช้เวลาใน
การดําเนินการที่นําการอ้างถึงสินค้าหรือบริการที่แนะนําบนสื่อสังคมออนไลน์มีอยู่หลากหลายที่
สามารถสัมผัสได้ทันทีที่สืบค้นข้อมูล
2.3.3 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth)
ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การสื่อสารโดยตรงจากผู้บริโภค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่ทําให้
เสริมสร้างการพบเห็นตราสินค้าหรือการบริการทางการตลาด โดยการสื่อสารมีการกระจายตัวอย่าง
รวดเร็ว และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนหรือญาติ และ
บุคคลที่มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยทําการการบอกต่อในลักษณะของการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการใช่สื่อสังคมออนไลน์ โดย
การโพสต์ (Post) ข้อความแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
นิจกานต์ หนูอุไร และสํานิตย์ ศรีชูเกียรติ (2558) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการไปยังบุคคลอื่น ๆ
โดยผู้ส่งสารไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้ากับผู้รับสารในเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้รับสารจะได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากความคิดเห็นของเพื่อน ๆ จะสื่อสารกันในเวลาจริงเท่านั้น ในปัจจุบันเกิดความ
แพร่หลายในการใช้อินเทอร์เน็ตและทําให้เกิดการสื่อสารปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อแนะนําเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2553) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ เกิด
จากการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว คือ การพัฒนาของเทคโนโลยี Web
2.0 และการเกิดขึ้นของสังคมเครือข่าย (Social Network) ที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามากําหนด และ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้รับสารและผู้บริโภคทําให้เกิดช่องการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ เป็นจานวนมาก
เกิดเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ E-Word Of Mouth (E-WOM) ที่เป็น
กระแสนิยมในปัจจุบัน
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2.3.4 การรับรู้ความสามารถของตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Selfefficacy)
จากงานวิจัยของ Bright, Kleiser และ Grau (2015) ได้ให้คําจากัดความ การรับรู้ความ
สามารถของตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า ความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถและแรงจูงใจที่จะ
กระทําพฤติกรรมต่าง ๆ ให้สาํ เร็จ นอกจากนี้ Bandura (1997) กล่าวไว้ว่า การตัดสินความสามารถ
ของตงเอง ในการจัดการและแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระทําและไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวของบุคคล นอกจากนี้
Eastin และ LaRose (2000) กล่าวว่า มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใช้มือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจ
ทักษะที่จาเป็นในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ความสามารถของตนเองแสดงให้เห็น
ว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นตัวเองมากขึ้น มีการคาดหวังการได้รับผลจากการรับรู้ข้อมูลการ
รับรู้ความสามารถของตนเองไม่ได้เป็นตัวชี้วัดระดับความสารถ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้ใช้เชื่อ
ว่าทักษะที่มีสามารถทําอะไรให้เกิดประโยชน์ได้
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์
การตลาดแบบปากต่อปาก หรือ การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) คือ เทคนิคทาง
การตลาดที่ใช้ในยุคก่อนที่จะมีบริการเครือข่ายสังคมเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าหรือเพื่อจุดประสงค์
อื่นทางการตลาด (เช่น ยอดขาย) ผ่านการพูดแบบปากต่อปาก ที่คล้ายกับการแพร่ของเชื้อไวรัสหรือ
ไวรัสในคอมพิวเตอร์ อาจหมายถึงการพูดปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์อาจทํา
ได้ในรูปแบบของคลิป เกมในแบบแฟล็ช แอดเวอร์เกม อีบุ๊ก ซอฟต์แวร์เกีย่ วกับแบรนด์ ภาพ หรือ
แม้แต่ข้อความ (นิตนา ฐานิตธนกร, 2555)
จุดประสงค์ของนักการตลาด เพื่อสร้างความสําเร็จการตลาดแบบปากต่อปาก เพื่อสร้างความ
โดดเด่นแสดงตัวตนกับแนวโน้มทางเครือข่ายสังคม (Social Networking Potential) และสร้างการ
แพร่กระจายของสาระให้ปรากฏกับคนส่วนหนึ่งของผู้คนและมีความเป็นไปได้สูงที่ที่จะแทนที่คแู่ ข่ง
(นิตนา ฐานิตธนกร, 2555)
การสื่อสารปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางอีเมล์ (E-mail Word of Mouth)
หมายถึง การใช้อีเมล์ในการส่งข้อมูลหรือบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักทําให้ลูกค้าทราบรายละเอียด
โปรโมชั่นใหม่ ๆ ที่ชัดเจนครบถ้วนซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ห้องพักทางอีเมล์ได้ทั่วอย่างถึง โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และการบอกต่อเกี่ยวกับข้อมูลของห้องพักทางอีเมล์ เป็นการประชาสัมพันธ์ห้องพักที่
สามารถดําเนินการได้อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของผู้ที่ได้รับข้อมูล
(ชิว หลี่ และนิตนา ฐานิตธนกร, 2555)
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การสื่อสารปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางวิดีโอออนไลน์ (VDO Online
Word of Mouth) หมายถึง การใช้วิดีโอออนไลน์ในการส่งผ่านข้อมูลหรือบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับ
ห้องพักโดยการบอกต่อด้วยวิดีโอออนไลน์สามารถแสดงรูปภาพสถานที่จริงได้โดยละเอียด พร้อมทั้งมี
เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม และสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลทีพ่ ัก
ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งสามารถเชิญชวนผู้เข้าพักได้ดี (นิตนา ฐานิตธนกร, 2555)
การสื่อสารปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network Word of Mouth) หมายถึง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งผ่านข้อมูลหรือบอก
ต่อข้อมูลห้องพักซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้
การตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวได้ง่ายยิ่งขึ้น (นิตนา ฐานิตธนกร, 2555)
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) ให้ความเห็นว่า การสื่อสารการตลาด (Marketing
Communication) คือ รูปแบบของการสื่อสารที่มีผสู้ ่งข่าวสารคือ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณา
ของบริษัท พนักงาน ผู้ผลิตสินค้าหรือการบริการ เป็นต้น ส่งข่าวสารในรูปของ ภาพ แสง เสียง
การเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ เสียงเพลง ตัวอักษร คําพูด โดยการผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ
หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร เน้นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสาร
สามารถตอบสนองไปในทิศทีต่ ้องการ (Mishra & Satish, 2016)
การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตแพร่หลายรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น จึง
ถือเป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าและบริการ ทําให้มีการโฆษณาเกิดขึ้นอย่างมากมมายนอกจากนี้
ผู้ที่ให้บริการด้านโฆษณาก็มีจํานวนมากขึ้นโดยการคิดค่าบริการจากเจ้าของโฆษณาโดยเว็บเหล่านี้
จะต้องเป็นเว็บที่คนรู้จักกันมาก เพราะจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและเห็นโฆษณาสินค้าและบริการ
การสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากเป็นรูปแบบการโฆษณาที่มีต้นทุนต่ํา และเป็นกลยุทธ์
ที่นิยมใช้สําหรับการโฆษณาแบบ Pushing ซึ่งเป็นแนวความคิดที่เกิดจากการส่งข้อความ หรือ
สอบถามปัญหาให้กับเพื่อน โดยในปัจจุบันผูโ้ ฆษณาจะแนบแฟ้มไปกับ E-mail ของผู้สนับสนุนใช้การ
Forward E-mail ไปยังเพื่อนหรือบุคคลอื่น การแพร่ขยายข้อมูลและการสร้างกระแสโดยการใช้การ
สื่อสารแบบปากต่อปาก ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะข้อมูลเดินทางแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว
และสร้างปฏิกิริยาให้เกิดขึ้น ซึ่งในทุกวันนี้การสื่อสารแบบปากต่อปากถูกนํามาใช้กับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มากขึ้นและมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นอีกในอนาคต
การสืบค้นข้อมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (Information Retrieval on the Internet) ได้รับ
ความนิยมใช้ในการสืบหาข้อมูลสินค้า อาทิ รูปร่าง คุณสมบัติ ราคํา และการใช้งาน เพื่อศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่ง การให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใน
อินเทอร์เน็ตจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีเวลาตัดสินใจเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์ รวมไป
ถึงรูปร่างลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์อย่างคร่าว ๆ และเป็นข้อมูลแรกของการตัดสินใจของผู้บริโภคเพื่อ
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หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบด้านราคา คุณภาพสินค้าและข้อมูลอื่น ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร และเว็บ
บอร์ดต่าง ๆ หาข้อมูลได้ง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ มีความใกล้เคียงกับการสืบค้นข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ผู้บริโภคจะเข้า
ไปในเว็บไซต์ของสินค้า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จะทําให้ผบู้ ริโภคสามารถศึกษาข้อมูลขององค์กร
ผลิตภัณฑ์และศึกษาพิจารณาความน่าเชื่อถือขององค์กร อันจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะตัดสินใจ
ซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อไป (Erdem, Keller, Kuksoy & Pieters, 2016)
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดจะเพิ่มความเข้าใจขององค์กรธุรกิจต่อการ
ดําเนินการมากขึ้นสามารถทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและความสนใจของผู้บริโภคในการซื้อ
และตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มและความชอบเป็นไปในทางใด และควรจะส่งเสริมสนับสนุน
การตลาดรูปแบบใดเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ําที่สุดในขณะเดียวกันได้ผลทางด้านการตลาดสูงที่สุด ทั้งนี้
ช่วงเวลาของการดําเนินการศึกษา กลุ่มประชากรและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างของผลการศึกษา ดังนั้น การวิจัยการตลาดใด ๆ ก็ตามจําเป็นต้องดําเนินการศึกษา
อย่างเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและสามารถนํามาส่งเสริมการสื่อสาร
การตลาดอย่างได้ผลดีมากที่สุด
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) ได้กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ปฏิกิริยาตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ตลอดจนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ อัน
เป็นวัตถุประสงค์หลักในการดํารงอยู่ของกิจการ ผู้บริหารจาเป็นต้องดําเนินขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่ผู้ผลิตจะสื่อสารข่าวสารทางการตลาดใด ๆ ออกไปจาเป็น
ต้องกาหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่แน่นอน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้ (Users) ผู้ซอื้ ผู้ตัดสินใจซือ้ (Deciders)
และผู้มีอทิ ธิพลในการซื้อ (Influencers) โดยอาจอยู่ในรูปของบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มอ้างอิงทางสังคม
หรือประชาชนทั่วไป โดยผู้ผลิตต้องดําเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลเบือ้ งต้น ความชอบ ความ
ต้องการทัศนคติ ค่านิยม ของกลุ่มเป้าหมายและนํามากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการสือ่ สาร
2) กําหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารคือ การกําหนดรูปแบบการตอบสนอง (Response)
ที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการ คือ การสั่งซื้อสินค้านั่นเอง
3) สร้างข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารจะต้องดึงดูดใจทําให้ผู้บริโภครูจ้ ักสินค้า
(Attention) ข่าวสารนั้นจะต้องมีวิธีนําเสนอที่ดีทําให้ผู้บริโภคสนใจและจดจําในตรายี่ห้อของสินค้า
ข่าวสารนั้นจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้า เช่น ลักษณะการทางาน ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ
สินค้าเพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการสินค้านั้น (Desire) และข่าวสารนัน้ จะต้องเร่งรัดให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้า (Action)
4) การเลือกช่องทางการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนั้นไปยังผู้บริโภค ซึ่งช่องทางในการ
สื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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4.1) ช่องทางที่ใช้บุคคล (Personal Communication Channels) ได้แก่ การขาย
โดยบุคคลและการบอกเล่าปากต่อปาก
4.2) ช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล (Non-personal Communication Channels) ได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย รวมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสื่อสารมวลชน
(Mass Communication)
5) กําหนดงบประมาณสําหรับช่องทางการสื่อสารทั้งหมด หรือเป็นการกําหนดงบประมาณที่
จะใช้ในการส่งเสริมการขายทัง้ หมด
6) กําหนดส่วนผสมการสื่อสารทางการตลาด หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด (Communication Mix or Promotion Mix)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ
อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ (2557) การศึกษาทัศนคติและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ
และค่านิยมทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติและค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านค่านิยมส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าด้านทัศนคติ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รณกร เงินวิเชียร (2555) การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าของลูกค้าบริษัทคลินิก
ยานยนต์ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าของลูกค้า
บริษัทคลินิกยานยนต์ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการตัดสินใจด้านการประเมินผลทางเลือก
ด้านการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น
และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (2) จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนโดยภาพรวม และรายด้านมีการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าไม่แตกต่างกัน
กรรัฐ พงศ์ฉบับนภา (2557) ได้ทําการวิจัยหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์ 1,601-2,000 ซีซี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทําการเปรียบเทียบจากเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ยี่ห้อรถยนต์
และขนาดเครือ่ งยนต์ ผลการวิจัยพบว่า เพศของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์ 1,601–2,000 ซีซี ในส่วนที่เกี่ยวกับจํานวนรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลในครอบครัว อาชีพของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
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ในส่วนที่เกี่ยวกับราคารถยนต์ และจํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในครอบครัว ส่วนปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม การตลาด และด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์ 1,601–
2,000 ซีซี มีเพียงปัจจัยด้านราคาเท่านั้นที่มี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลขนาดเครื่องยนต์ 1,601 –2,000 ซีซี
ไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2557) ได้ทําการวิจัยหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วน ใหญ่ใช้
รถยนต์รุ่นซีวิค มากที่สุด รองลงมา คือ รถยนต์รุ่นซิตี้ และในด้านปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม การตลาด พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่ ผู้บริโภคให้ความสําคัญมาก
ที่สุด คือ การออกแบบห้องโดยสารกว้าง สะดวกสบายและปลอดภัย ด้านราคา ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า มากที่สดุ คือ ในเรื่องราคํา รถยนต์เป็นราคําที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของรถ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า
มากที่สุดในเรือ่ งศูนย์บริการมีหลายสาขา อยู่ใน ทําเลที่ติดต่อโดยสะดวก และด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามากที่สุด คือ การจัดรายการพิเศษ
และให้ส่วนลดในเทศกาลต่าง ๆ สําหรับ โอกาสการซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในอนาคตของผู้บริโภคที่
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่ตอบแบบสอบถามมากทีส่ ุด คือ ซื้อแน่นอน
อิสริย ตรีประเสริฐ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านตระหนักรู้ใน
ตราสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตามลําดับ ในขณะที่ ปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบและการใช้งาน
ไม่มีอิทธิพลต่อกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2557) การศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่า
ตราสินค้า ได้แก่การรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับ และ ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนม ของประชาชนใจเขตกรุงเทพมหานคร และการยอมรับทางสังคม
ด้านความโดดเด่น ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ศิวณัฐ กัลป์ยาณวิชัย และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) การศึกษาเรื่อง คุณค่าของตราสินค้าและ
คุณค่าส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity)
และคุณค่าส่วนบุคคล (Personal Values) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมใน
ห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครมาก
ที่สุด รองลงมาคือ คุณค่าส่วนบุคคลด้านการคล้อยตาม ด้านความภูมิใจในตนเอง และด้านความต้อง
การความโดดเด่นเฉพาะตัว ตามลําดับ ในขณะที่คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า และคุณค่าส่วนบุคคล ด้านอัตนิยม
หรือความเป็นชาตินิยม และด้านวัตถุนิยม ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมใน
ห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
นิจกานต์ หนูอุไร และสานิตย์ ศรีชูเกียรติ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพูดปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อความที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ในรูปแบบของการพูดปากต่อ
ปากทางอิเล็กทรอนิกส์ โมเดล ELM เป็นโมเดลที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งการที่บุคคล
จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง มีกระบวนการที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองอยู่
2 เส้นทาง กล่าวคือ เส้นทางแบบศูนย์กลาง (Central Route) ซึ่งเป็นผลจากการที่ใช้ความคิดเหตุผล
ของข่าวสาร และเส้นทางแบบรอบนอก (Peripheral Route) ซึ่งเป็นการจูงใจด้วยอารมณ์ความรู้สึก
หรือลักษณะของข่าวสาร เมื่อนําโมเดลนี้มาพิจารณาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับข้อมูลข่าวสาร
ออนไลน์ของผู้บริโภคสามารถจําแนกองค์ประกอบ ออกเป็น 2 ประเภท คือ คุณภาพของข่าวสาร
หรือการให้เหตุผลของข่าวสารออนไลน์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแบบถาวรหรือ
เส้นทางแบบศูนย์กลาง และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลออนไลน์ ซึง่ อยู่ในกระบวนการเปลี่ยน
แปลงทัศนคติแบบชั่วคราวหรือเส้นทางแบบรอบนอก ดังนั้น เมื่อมีความเข้าใจต่อองค์ประกอบ
ของข่าวสารที่เกิดจากการพูดปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ จะทําให้สามารถนําเสนอข่าวสารที่มี
ประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ก่อให้เกิดการขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น ทั้งยังทํา
ให้เกิดการวางแผนการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
การพูดปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
วรัตดาภร อังวาณิชชากุล และพรพรรณ ประจักต์เนตร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
การสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-WOM) ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท
นําเที่ยวของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูลจากลุ่มนักท่องเทีย่ ว จํานวน
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400 คน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุ
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้มีประสบการณ์และเพื่อน
แตกต่างกันโดยปัจจัยด้านอายุ การศึกษาและรายได้ไม่มีผลต่อการรับรู้ด้านความเชื่อถือของแหล่งสาร
แบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในด้านการรับรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ (Expertise) ผู้ที่
มีความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) หรือผู้ที่มีความเหมือน (Homophile) ในขณะที่อาชีพอื่น ๆ
เช่น ลูกจ้าง นักศึกษา มีพฤติกรรมการรับรูด้ ้านความเชื่อถือของแหล่งสารแบบปากต่อปากบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันในด้านความน่าเชื่อของแหล่งสารและด้านความเหมือน ขณะที่
พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารและการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบริการจากบริษัทนําเที่ยว
รนิดา จันทร์พรหม และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ความ
ซับซ้อนของเว็บไซต์ และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้เอกลักษณ์ของแบรนด์ ความซับซ้อน
ของเว็บไซต์ด้านความคล่องแคล่วในการรับรู้ และด้านความสามารถในการจัดการเนื้อหา มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร
ธนพงศ์ กําเหนิดชูตระกูล และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบอกต่อการ
จัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและการบริการที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้า
แฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) ปัจจัยการบอกต่อ 2) การจัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า
3) คุณภาพของข้อมูล ด้านความครบถ้วนของข้อมูล ด้านการจัดข้อมูล และด้านความบันเทิง และ
4) ปัจจัยคุณภาพของการบริการ ด้านความไว้วางใจ และด้านความปลอดภัย โดยร่วมกันพยากรณ์
ความสําเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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(S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 65.5 ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพของการบริการ
ด้านการตอบสนองและด้านการสร้างความเชื่อมั่นไม่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการขาย
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ธันยา ศิริลาภพานิช และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ความ
เพลิดเพลิน สิ่งเร้า และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พบว่า สิ่งเร้าด้านการมีปฏิสัมพันธ์
สิ่งเร้าด้านการให้บริการเฉพาะส่วนบุคคล สิง่ เร้าด้านความสามารถในการเข้าสังคม การยอมรับ
เทคโนโลยีด้านการรับรู้ความมีประโยชน์ และความเพลิดเพลิน ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยีด้านการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งานและความพึงพอใจ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
Sam และ Chatwin (2015) ศึกษาเรื่อง การเข้าใจรูปแบบการส่งผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคโดยการวิเคราะห์ผู้บริโภคออนไลน์ในงานวิจัยนี้ สินค้าคงคลังสไตล์
ผู้บริโภคทั่วไปซึ่งเหมาะสําหรับธุรกิจออนไลน์ในการประเมินผู้บริโภคออนไลน์ รูปแบบการตัดสินใจ
ได้รับการพัฒนาในมาเก๊า การศึกษาในปัจจุบันของพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ยังไม่ได้พิจารณา
น้ําหนักของตัวแปรที่มผี ลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์จากการวัดผล พบว่า ผู้บริโภค
ออนไลน์ 'รูปแบบการตัดสินใจในมาเก๊าขึ้นอยู่กับน้ําหนักของสินค้าคงคลังที่สอดคล้องกัน
Nayeem และ Casidy (2015) ศึกษาเรื่อง การตรวจสอบเป็นรูปแบบการตัดสินใจผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้ในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคออสเตรเลีย โดยเฉพาะใช้ของใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน
การซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันผู้บริโภคสินค้า คือ ตรวจสอบความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อจาก
ตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม 214 คน เพิ่งซื้อผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ปัจจัยโดยการสอบสัมภาษณ์
และการแจกแบบสอบถามใช้ในการตรวจสอบจาก 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยด้าน
คุณภาพสูงของสินค้า ปัจจัยด้านรูปแบบจะถูกเก็บไว้ในหีบห่อที่สวยงาม ปัจจัยทางเลือก ความปัจจัย
ด้านภักดีในตราสินค้า ปัจจัยด้านความแปลกใหม่การพัฒนาที่ทันสมัยขึน้ จากผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซือ้ สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันจากปัจจัยความแปลกใหม่การพัฒนาที่
ทันสมัยขึ้น
Fan และ Miao (2012) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการพูดแบบปากต่อปากผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค: มุมมองความแตกต่างทางเพศ (Effect of Electronic
Word-of-Mouth on Consumer Purchase Intention: The Perspective of Gender
Differences) การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างทางเพศกับการ
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ตัดสินใจ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญมากที่สุดในการ
รับรู้ความน่าเชื่อถือการพูดแบบปากต่อปากผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต แล้วการรับรู้ของความน่าเชื่อถือ
การพูดแบบปากต่อปากผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในการยอมรับและความ
ตั้งใจซื้อ และยังแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเพศชายมีพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์แตกต่างจากผู้บริโภค
เพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญ
Hajli (2015) ศึกษาเรื่อง การสร้างสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจใช้บริการของ
ผู้บริโภคส่งผลต่อการซื้อ (Social Commerce Constructs and Consumer’s Intention to Buy)
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบว่า เว็บไซต์มีการพัฒนาใหม่ของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น โดยการใช้สื่อสังคมที่จะช่วยให้ลกู ค้าในการโต้ตอบบนอินเทอร์เน็ต
ความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีสารสนเทศและการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี Web 2.0 พร้อมกับความ
นิยมของสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้เห็นการพัฒนาของแพลตฟอร์มสังคมใหม่
แพลตฟอร์มเหล่านี้อํานวยความสะดวกในการใช้งานของการค้าทางสังคม การตลาดและระบบ
สารสนเทศ (Information Systems: IS) ผูเ้ ขียนได้นําเสนอรูปแบบใหม่ในการพัฒนาความเข้าใจของ
การค้าทางสังคมโดยใช้วิธี (Partial Least Squares: PLS) และ (Structural Equation Modeling:
SEM) ในการทดสอบรูปแบบ ผลแสดงให้เห็นว่าการใช้งาน Web 2.0 จะดึงดูดบุคคลที่จะมีปฏิสัมพันธ์
เช่นเดียวกับการสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคใช้โครงสร้างการค้าทางสังคมสาหรับกิจกรรม
เหล่านี้ซึ่งจะเพิ่มระดับของความไว้วางใจและความตั้งใจที่จะซื้อ
Lu, Zhao และ Wang (2010) ศึกษาเรื่อง สมาชิกในชุมชนเสมือนจริงในการทาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer: C2C) ความน่าเชื่อถือของ
ชุมชนเสมือนจริงและผลกระทบต่อการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (From Virtual Community
Members to C2C E-commerce Buyers: Trust in Virtual Communities and its Effect on
Consumers’ Purchase Intention) การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบว่า จากการ
รวบรวมชุมชนเสมือนจริงแสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความคุ้นเคยต่อการรับรู้ มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
ให้ความไว้วางใจในสมาชิกชุมชนเสมือนจริง จากการวิเคราะห์ผลแสดงถึงความไว้วางใจที่ให้ความ
ไว้วางใจในความสามารถของสมาชิกอย่างมีนัยสําคัญ ส่งผลกระทบต่อสามมิติของความไว้วางใจใน
ผู้ขายหรือเว็บไซต์ ในแง่ของความสามรถ ความซื่อสัตย์ และความเมตตากรุณา นอกจากนี้ความ
ไว้วางใจในความซื่อสัตย์ของสมาชิกและความเมตตากรุณาช่วยกระตุ้นความตั้งใจซื้อ และความ
ไว้วางใจในผู้ขาย ความสามารถของเว็บไซต์ในเชิงบวกมีผลต่อความตั้งใจที่จะได้รับข้อมูลและความ
ตั้งใจซื้อ
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Jalilvand, Samiei, Dini และ Manzari (2012) ศึกษาเรื่อง การทดสอบแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ของการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์จากจุดหมายปลายทางทัศนคติ
ที่ท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทาง และความตั้งใจในการเดินทาง: แนวทางบูรณาการ (Examining
the Structural Relationships of Electronic Word of Mouth, Destination Image, Tourist
Attitude toward Destination and Travel Intention: An Integrated Approach) การศึกษานี้
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาจากแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ ปัจจัย
ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อจุดหมายปลายทางทางทัศนคติและความ
ตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ปัจจัยด้านจุดหมายปลายทางและทัศนคติที่ท่องเที่ยวที่มคี วามสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ปัจจัยด้านจุดหมายปลายทางมี
อิทธิพลต่อทัศนคติการท่องเที่ยว ปัจจัยลักษณะทางสังคมและประชากรมีอิทธิพลต่อการใช้การสื่อสาร
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์จากจุดหมายปลายทางทัศนคติที่ท่องเที่ยวและความตั้งใจในการ
เดินทาง
2.6 สมมติฐานของการวิจัย
ในการศึกษาเรือ่ ง คุณค่าของตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสาร
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1) คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.1) คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ในคุณภาพตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.2) คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.3) คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.4) คุณค่าตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2) ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
3) ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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2.7 กรอบแนนวคิดของการรวิจัย
การศึศึกษา คุณค่าตราสินค้า คววามรู้จากสื่อสัังคมออนไลน์ และปริมาณกการสื่อสารแบบบปาก
ต่อปากอิเล็กทรอนิ
ท กส์ที่ส่งผลต่อการตัดสสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
ก
ของผู
อ ้บริโภคในนกรุงเทพมหานนคร
มีกรอบแนวคิคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพ
ง
พที่ 2.4 โดยกรรอบแนวคิดกาารวิจัยดังกล่าาวแสดงถึงควาาม
สัมพันธ์ระหวว่างตัวแปรอิสระ
ร ได้แก่ ปัจจจัยคุณค่าของตราสินค้า ด้านการตระหนั
า
นักรู้ในคุณค่าตราสิ
ต นค้า
ด้านความภัคดี
ค ต่อตราสินค้า ด้านการตรระหนักรู้ในตรราสินค้า และดด้านความเชื่อ มโยงกับตราสิสินค้าใต้
แนวคิดของ Aghaei
A
และคคณะ (2014) ปปัจจัยความรูจากสื
จ้ ่อสังคมอออนไลน์ ภายยใต้แนวคิดของ Chen
และคณะ (20015) และปัจจัจยปริมาณการรสื่อสารแบบปปากต่อปาก ภายใต้
ภ แนวคิด Wei และคณ
ณะ (2016)
ก
ดของงานวิ
ข
จัยเรืรื่อง คุณค่าตรราสินค้า ความมรู้จากสื่อสังคคมออนไลน์ แลละ
ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิ
ปริมาณการสืสื่อสารแบบปาากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ทส่สี่ งผลต่อการตัตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนนต์ของประชาากรในกรุงเทพพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ส

ตัวแปปรตาม

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสาร
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าตามลาดับดังนี้
3.1 ประเภทของงานวิจัย
3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 วิธีการทดสอบเครื่องมือ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.1 ประเภทของงานวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
สารวจ (Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended)
Questionnaire) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง
3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรสาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์และเป็นผู้ที่มี
อานาจในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ รวมถึงพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่สามารถระบุ
จานวนผู้บริโภคได้
3.2.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ตัวอย่างสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์และเป็นผู้ที่มี
อานาจในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ รวมถึงพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษาได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่างจานวน 40 ชุด และ
คานวณหาค่า Partial R2 เพื่อนาไปประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป G*Power 3.1.9
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจาก
นักวิจัยจานวนมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) และได้รับการยอมรับว่า เป็นโปรแกรมที่ดีและสมบูรณ์
(Howell, 2010 และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) สาหรับการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้อง
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และทันสมัย จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.1419986 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05 อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ
0.95 (Cohen, 1962) และจานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 6 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 154 ตัวอย่าง และ
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลสารองเพิ่ม รวมเป็น 240 ตัวอย่าง
3.2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
สาหรับการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ทั้งการสุ่มตัวอย่างแบบคานึงถึงความน่าจะเป็น (Probability
Sampling) และแบบไม่คานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ในการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาเขต
การปกครองของกรุงเทพมหานครพบว่า ประกอบด้วยเขตการปกครองทั้งสิ้น 50 เขต (กรมการ
ปกครอง, 2551) ประกอบด้วย
1. เขตพระนคร
2. เขตดุสิต
3. เขตหนองจอก
4. เขตบางรัก
5. เขตบางเขน
6. เขตบางกะปิ
7. เขตปทุมวัน
8. เขตพระโขนง
9. เขตบางบอน
11. เขตลาดกระบัง
12. เขตยานนาวา
10. เขตมีนบุรี
13. เขตสัมพันธวงศ์
14. เขตพญาไท
15. เขตธนบุรี
16. เขตบางกอกใหญ่ 17. เขตห้วยขวาง
18. เขตคลองสาน
19. เขตตลิ่งชัน
20. เขตบางกอกน้อย 21. เขตบางขุนเทียน
22. เขตภาษีเจริญ
23. เขตหนองแขม
24. เขตราษฎร์บูรณะ
25. เขตบางพลัด
26. เขตดินแดง
27. เขตบึงกุ่ม
28. เขตสาทร
29. เขตบางซื่อ
30. เขตจตุจักร
31. เขตบางคอแหลม 32. เขตประเวศ
33. เขตคลองเตย
34. เขตสวนหลวง
35. เขตจอมทอง
36. เขตดอนเมือง
37. เขตราชเทวี
38. เขตลาดพร้าว
39. เขตวัฒนา
40. เขตบางแค
41. เขตหลักสี่
42. เขตสายไหม
43. เขตคันนายาว
44. เขตสะพานสูง
45. เขตวังทองหลาง
46. เขตคลองสามวา 47. เขตบางนา
48. เขตทวีวัฒนา
49. เขตทุ่งครุ
50. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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โดยแบ่งพื้นที่เขตการปกครองออกเป็น 10 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินดังนี้ (1) พื้นที่
พักอาศัย (2) พื้นที่พาณิชยกรรม (3) พื้นที่อุตสาหกรรม (4) พื้นที่คลังสินค้า (5) พื้นที่สถาบันราชการ
(6) พื้นทีส่ ถาบันศาสนา (7) พื้นที่สถาบันการศึกษา (8) พื้นที่นันทนาการ (9) พื้นที่เกษตรกรรม
(10) พื้นที่โล่งหรือที่ว่าง
ทั้งนี้ เพื่อให้การเก็บข้อมูลตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเลือกเฉพาะพื้นที่
พาณิชยกรรมเท่านั้น (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจและมีประชากรเป้าหมายอยู่
เป็นจานวนมาก โดยมีทั้งสิ้น 16 เขต คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขต
ราชเทวี เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสาธร เขตจตุจักร เขตคลองสาน เขตคลองเตย เขตธนบุรี
เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบางเขน เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เป็นกรอบในการสุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
เพื่อเลือกตัวแทนเขตจากแหล่งพาณิชยกรรม จานวน 8 เขตจากทั้งหมด 16 เขต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50
ของจานวนเขตพื้นที่พาณิชยกรรมทั้งหมด ได้แก่ เขตจตุจักร เขตคลองเตย เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว
เขตห้วยขวาง เขตบางเขน เขตบางรัก เขตปทุมวัน
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการแบ่งสัดส่วนของ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดจานวนตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละเขต จานวน 30 ตัวอย่างเท่า ๆ กัน
ทุกเขต
ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อรถจักรยานยนต์ กล่าวคือ เมื่อพบตัวอย่างตามลานจอด
รถจักรยานยนต์ของอาคารสานักงาน ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าในแต่ละเขตที่ได้ทาการสุ่มไว้ใน
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายและได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ จากนั้นผู้วิจัยจะเข้าไป
สอบถามเบื้องต้น (Screening Question) เพื่อให้แน่ใจว่า เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ โดยสอบถามว่า “ท่านเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์และเป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ใช่หรือไม่” หากตอบว่า “ใช่” ผู้วิจัยจึงได้ขอความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอก
ข้อมูลในแบบสอบถาม จนครบจานวนที่กาหนดไว้ 240 ตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-administrative Questionnaire) โดยมีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือ ดังนี้
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3.3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ความรู้จากสื่อ
สังคมออนไลน์ ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ และการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดการวิจัยและแบบสอบถาม
3.3.2 สร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และ
ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
3.3.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อขอ
คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม
3.3.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด และนาไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3.3.5 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 240 ชุด
3.3.6 รายละเอียดของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.3.6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของคาถามให้เลือกตอบ ประกอบด้วยคาถาม 8 ข้อ ดังนี้
ตารางที่ 3.1: ตัวแปร ระดับการวัดข้อมูล และเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตัวแปร
1. เพศ

ระดับการวัด
Nominal

2. อายุ

Ordinal

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
1= ชาย
2= หญิง
1= ต่ากว่า 20 ปี
2= 20-30 ปี
3= 31-40 ปี
4= 41-50 ปี
5= 51 ปี ขึ้นไป
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ตัวแปร ระดับการวัดข้อมูล และเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร
3. ระดับการศึกษา

ระดับการวัด
Ordinal

4. อาชีพ

Nominal

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Ordinal

6. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
แบบปากต่อปากทางอินเทอร์เน็ตผ่าน
ช่องทางใด โปรดเลือกตอบช่องทางที่
ท่านใช้บ่อยที่สุด

Nominal

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
1= ต่ากว่าปริญญาตรี
2= ปริญญาตรี
3= สูงกว่าปริญญาตรี
1= นักเรียน/ นักศึกษา
2= เจ้าของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ
3= พนักงานบริษัทเอกชน
4= ข้าราชการ
5= พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6= แม่บ้าน/ พ่อบ้าน
1= ต่ากว่า 15,000บาท
2=15,000-25,000บาท
3= 25,001-35,000บาท
4= 35,001-45,000บาท
5= 45,001-55,000 บาท
6= 55,001 ขึ้นไป
1= เว็บไซต์ (Website)
2= เว็บบอร์ด (Web board)
3= บล็อก (Block)
4= ไลฟ์แชท (Live Chat)
5= ไฮไฟว์ (Hi5)
6= อินสตาแกรม (Instagram)
7= ทวิตเตอร์ (Twitter)
8= ยูทูป (YouTube)
9= ไลน์ (Line)
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ตัวแปร ระดับการวัดข้อมูล และเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร

ระดับการวัด

7. ท่านใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อใด กรณีมี
มากกว่า 1 คัน โปรดเลือกตอบยี่ห้อที่
ท่านใช้บ่อยที่สุด

Nominal

8. รถจักรยานยนต์ของท่านราคาเท่าใด
กรณีมากกว่า 1 คัน โปรดเลือกตอบราคา
ของคันที่ท่านใช้บ่อยที่สุด

Ordinal

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
10= เฟซบุ๊ก (Facebook)
11= อีเมล (E-mail)
12= อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........
1= ฮอนด้า (Honda)
2= ยามาฮ่า (Yamaha)
3= ซูซูกิ (Suzuki)
4= คาวาซากิ (Kawasaki)
5= ดูคาติ (Ducati)
6= อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........
1= น้อยกว่า 50,000 บาท
2= 50,001 - 100,000 บาท
3= 100,001 - 150,000 บาท
4= 150,001 - 200,000 บาท
5= 200,001 - 250,000 บาท
6= 250,001 – 300,000 บาท
7= 300,001 บาท ขึ้นไป

3.3.6.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยคุณค่าตรา
สินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ได้ให้
คะแนนแต่ละข้อคาถาม ประกอบด้วยคาถาม 5 ข้อย่อย ดังนี้
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ตารางที่ 3.2: เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
ระดับการวัด
การตระหนักรู้ในคุณภาพของตราสินค้า
(Perceived Brand Quality)
1. ท่านคิดว่า รถจักรยานยนต์ที่มีตราสินค้าดีมีคุณภาพ
Interval
จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
2. ท่านคิดว่า ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียงมี
ผลทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย
3. ท่านคิดว่า ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์มีอิทธิพลที่
ทาให้ผู้บริโภคเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า
4. ท่านคิดว่า ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ที่ท่านซื้อมี
การบริการหลังการขายที่ดี
ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
5. ท่านคิดว่า ตนเองมีความภักดีต่อตราสินค้า
Interval
รถจักรยานยนต์ที่ท่านเลือกซื้อ
6. เมื่อท่านต้องการซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ ท่านจะ
เลือกตราสินค้าที่ท่านใช้ประจาเป็นอันดับแรก
7. ท่านยินดีซื้อรถจักรยานยนต์ตราสินค้าเดิมที่ท่านใช้อยู่
ประจาถึงแม้จะมีราคาสูง
8. ท่านชื่นชอบตราสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ท่านซื้อ
มากกว่าตราสินค้าอื่น

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม

5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด

5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
ระดับการวัด
การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
9. ท่านคิดว่า ตราสินค้าของรถจักรยานที่ท่านซื้อมีความ
Interval
เป็นสากลง่ายต่อการจดจา
10. ท่านพบเห็นตราสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ซื้อจาก
โฆษณาต่าง ๆ
11. ท่านคิดว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้า
ของรถจักรยานยนต์ที่ท่านซื้อ
12. ตราสินค้ารถจักรยานยนต์ที่ท่านซื้อเป็นที่นิยมและ
ได้รับการยอมรับ
ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association)
13. รถจักยานยนต์ที่ท่านเลือกใช้ในปัจจุบันมี
Interval
ประสิทธิภาพการใช้งานที่เหมาะสมกับราคา
14. รถจักรยานยนต์ที่ท่านเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานเหมาะสมกับราคา
15. ท่านคิดว่า ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ที่ท่าน
เลือกใช้เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม ผู้บริโภค
16. ท่านคิดว่า ตราสินค้าของรถจักรยานยนต์ที่ท่าน
เลือกใช้มีลักษณะโดดเด่นกว่าตราสินค้าอื่น

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด

5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
ระดับการวัด
ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์
(Knowledge Acquisition from Social Media)
17. ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการซื้อ
Interval
รถจักรยานยนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
18. ท่านจะนาข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาเปรียบเทียบ
บริษัทคู่แข่งขันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์เสมอ
19. ท่านติดตามข้อมูลของรถจักรยานยนต์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จากซัพพลายเออร์อยู่เสมอ
20. ท่านติดตามข้อมูลของรถจักรยานยนต์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จากรัฐบาลอยู่เสมอ
ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปาก (eWOM Volume)
21. ท่านคิดว่า ปริมาณการส่งข้อมูลแบบปากต่อปากส่งผล Interval
ต่อความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
22. ท่านคิดว่า ปริมาณความถี่ในการส่งข้อมูลแบบปากต่อ
ปากยิ่งมีมากก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์มากด้วย
23. ท่านคิดว่า ปริมาณการส่งข้อมูลแบบปากต่อปากมี
ความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์
24. ท่านคิดว่า ปริมาณการส่งข้อมูลแบบปากต่อปากมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม

5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด

5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด
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3.3.6.3 การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเป็น
แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ โดยวัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท
(Likert) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตารางที่ 3.3: เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
ตัวแปร
ระดับการวัด
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
(Motorcycles’ Purchase Decision)
25. ท่านมีการเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ที่มีนวัตกรรม
Interval
ใหม่ ๆ ที่มีการส่งเสริมการขายควบคู่ไปด้วย
26. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อที่ท่านซื้อใช้ต้อง ได้รับการรับรอง
ว่ามีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
27. ท่านมักซื้อรถจักรยานยนต์มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มกี าร
ส่งเสริมการขายควบคู่ไปด้วย
28. ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ใน
อนาคต

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม

5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
จากสูตรคานวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น โดยใช้สูตรคานวณช่วงความ
กว้างของชั้น ดังนี้
ความกว้างของชั้น

=
=
=

พิสัย (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด)
จานวนชั้น
5-1
5
0.80
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คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมาก
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยน้อย
คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
3.4 วิธีการทดสอบเครื่องมือ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรง และ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านที่
พิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่
- คุณอรวิภา นุชนาฏ ตาแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พีเอ็มไซเคิล (2002) จากัด
- คุณยูโซบ ประทีปโชติ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท นาโนมอเตอร์ จากัด
- คุณอริยะ ปิณฑวิรุจน์ ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โมโตเรซ (2002) จากัด
3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดสอบ เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความเข้าใจตรงกัน และตอบคาถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อ
รวมทั้งข้อคาถามมีความเชื่อมั่นทางสถิติ วิธีการทดสอบกระทาโดยการทดลองนาแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจากผู้บริโภคที่ จานวน 40 ตัวอย่าง หลังจากนั้น จึงนาแบบสอบถามที่ทดลองทาแล้ว ไป
วิเคราะห์ความเชื่อมั่น ใช้สถิติและพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ของคาถามในแต่ละด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4: แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม

ปัจจัย
1. คุณค่าตราสินค้า
1.1 การตระหนักรู้ในคุณภาพตราสินค้า
1.2 ความภักดีต่อตราสินค้า
1.3 การตระหนักรู้ในตราสินค้า
1.4 ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า
2. ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์
3. ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อิเล็กทรอนิกส์
4. การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์
ค่าความเชื่อมั่นรวม

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
กลุ่มทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ข้อ
ข้อ
(n = 40)
(n = 240)
4
4
4
4
4
4

0.872
0.737
0.798
0.789
0.762
0.886

4
4
4
4
4
4

0.924
0.867
0.791
0.778
0.782
0.755

4
28

0.827
0.902

4
28

0.896
0.918

ผลจาการวัดค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเมื่อนาไปใช้กับกลุ่ม
ทดลอง จานวน 40 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.902 โดยคาถามแต่ละ
ด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.737 – 0.886 และกลุ่มตัวอย่าง จานวน 240 ชุด มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.918 โดยคาถามแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง
0.755 – 0.924 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค ของแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าความ
เชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) สามารถนามาใช้ในงานวิจัยได้
นอกจากนี้ การหาค่าสัมพันธ์ของคาถามของข้อคาถามคาตอบประเภทเรียงอันดับ โดยตาม
สูตรของ Cronbach คานวณภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า ทุก ๆ ข้อคาถาม ควรจะมีค่าความเชื่อมั่น
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ค่าความเชื่อมั่นที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามและ
จานวนข้อคาถาม กล่าวคือ ถ้าข้อคาถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันสูงหรือจานวนข้อคาถามมีมาก
ค่าของความน่าเชื่อถือก็จะมีค่าสูง นั่นคือ ถ้าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่า ก็ควรจะเพิ่ม
ข้อถามให้มากขึ้น โดยข้อคาถามที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับข้อคาถามเดิม ก็จะทา
ให้ค่าความเชื่อมั่นลดลงได้ นอกจากนี้ความยากง่ายของแบบสอบถาม สภาพการให้ตอบแบบสอบถาม
การเดา ความคาบเกี่ยวของคาถามต่าง ๆ ล้วนแต่มีผลต่อความเชื่อมั่นของการทดสอบแบบสอบถาม
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และการเก็บแบบสอบถามในครั้งนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550) โดยผลการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในของข้อคาถามจากแบบสอบถาม
40 ชุด
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยในเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และ
ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลดังต่อไปนี้
3.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป
3.5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาและค้นคว้างจากเอกสาร
สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บทความ ตารา และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
3.6.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
3.6.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้
P=
เมื่อ

P

คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3.6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี้
=
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คือ ค่าเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม
คือ จานวนของคะแนนในกลุ่ม

เมื่อ

3.6.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้สูตรดังนี้
S.D. =
เมื่อ

S.D.
X

คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ ค่าคะแนน
คือ จานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม
คือ ผลรวม

เพื่ออธิบายข้อมูลในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณค่าตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรหรือคุณลักษณะของข้อมูล 2 ประเภท และจะนาผลของความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ไป
ใช้พยากรณ์ค่าตัวแปรหรือคุณลักษณะของข้อมูลได้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) ซึ่งการวิเคราะห์การ
ถดถอยนี้มีการจาแนกตัวแปรที่จะศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยตัวแปร
ตาม คือ ตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ ส่วนตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่จะใช้พยากรณ์ตัวแปรตาม
ซึ่งประกอบด้วย
3.6.2.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตามและกลุ่มตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปร
ขึ้นไป เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม การใช้ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวมาอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนั้นอาจจะไม่พอเพียง โดยมีตัวแบบ (Model) ของสมการ ดังนี้
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Ý = b0+b1X1+b2X2+…+bkXk
เมื่อ

k
Ý
b0
b1,..., bk
X1,…, Xk

หมายถึง จานวนตัวแปรอิสระที่ใช้ในสมการ
หมายถึง ค่าประมาณหรือค่าทานาย
หมายถึง แทนค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย
หมายถึง น้าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ k ตามลาดับ
หมายถึง คะแนนตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ k

3.6.2.2 ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) หรือ ANOVA
F=
เมื่อ

F

หมายถึง ค่าการแจกแจงแบบ F
หมายถึง ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
หมายถึง ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

3.6.2.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทุกตัว
พร้อมกัน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยสมมติฐานของการทดสอบ คือ :
= = … = = 0 เทียบกับ : มี อย่างน้อย 1 ตัวที่ ≠ 0 (i=1,…, k) (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2551) ดังแสดงได้ดังตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5: การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
แหล่งความแปรปรวน องศาอิสระ ผลบวกกาลังสอง ผลบวกกาลังสองเฉลี่ย
(Source of
(df) (Sum Square: SS) (Mean Square: MS) F-Statistic
Variance)
การถดถอย
K
SSR
MSR =
F=
(Regression)
ความคลาดเคลื่อน
n-k-1
SSE
MSE =
F=
(Error/ Residual)
ผลรวม (Total)
n-1
SST
ที่มา: กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมื่อ

k
หมายถึง จานวนตัวแปรอิสระ
n
หมายถึง จานวนตัวอย่าง
SST (Sum Square of Total)
หมายถึง ค่าความแปรปรวนทั้งหมดของ Y=
SSR (Sum Square of Regression)
หมายถึง ค่าแปรปรวนของ Y เนื่องจากอิทธิพลของ ,…,
SSE (Sum Square of Error/ Sum Square of Residual)
หมายถึง ค่าความแปรปรวนของ Y เนื่องจาก
อิทธิพลอื่น ๆ =
MSR (Mean Square of Regression)
หมายถึง ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ Y เนื่องจากอิทธิพลของ
,……,
MSE (Mean Square of Error)
หมายถึง ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ Y เนื่องจากอิทธิพลอื่น
F
หมายถึง ค่าสถิติทดสอบที่พิจารณามีการแจกแจงแบบ F
(F-distribution) จะปฎิเสธ เมื่อ ค่า ที่คานวณได้ค่ามากกว่า
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3.6.2.4 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple Coefficient of
Determinant: R2) คือ สัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ที่ตัวแปรอิสระ ,…, สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของ Y (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) โดยใช้ค่าจากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน
จาแนกทางเดียว คือ
R2 =
โดยที่ R2 เข้าใกล้ 1 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กับ Y มาก
R2 เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ,…., มีความสัมพันธ์กับ Y น้อย
3.6.3 การวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้การคานวณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffient) จากสูตร (ศิรชิ ัย พงษ์วิชัย, 2550)
α
เมื่อ

α

หมายถึง ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
หมายถึง จานวนข้อในแบบสอบถาม
หมายถึง ผลรวมของค่าคะแนนการแปรปรวนของรายข้อ
หมายถึง คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ

ในการศึกษาปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสาร
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
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ตารางที่ 3.6: แสดงสมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

สมมติฐาน
1. คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
1.1 คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ในคุณภาพตราสินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.2 คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.3 คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.4 คุณค่าตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. ปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์

Regression
Analysis
Regression
Analysis
Regression
Analysis
Regression
Analysis
Regression
Analysis
Regression
Analysis

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง คุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สาร
แบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสทสี่ งผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ
จํานวน 240 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับ 100% โดยมีคาความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามเทากับ
0.918 และคาความเชื่อมั่นของแตละตัวแปรเทากับ 0.755 – 0.924 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นตามเกณฑ
ของ Nunnally (1978) จึงสามารถนําผลลัพธไปวิเคราะหในขั้นตอไป สถิตเิ ชิงพรรณนาที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิตเิ ชิงอนุมานที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression) ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ทดสอบสมมติฐาน และนําเสนอ
ผลการวิเคราะหโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค
4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน แหลงที่มาของการรับขอมูล
เกี่ยวกับรถจักรยานยนต ยี่หอของรถจักรยานยนตที่ใช และราคาเฉลี่ยของรถจักรยานยนตที่ใช
สรุปไดตามตารางและคําอธิบายตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
150
90
240

รอยละ
62.5
37.5
100.0

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 150 ราย
คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือ เพศหญิงมีจํานวน 90 ราย คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.2: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 - 25 ป
26 - 30 ป
31 - 35 ป
36 - 40 ป
41 - 45 ป
46 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
6
64
47
35
38
21
10
19
240

รอยละ
2.5
26.7
19.6
14.6
15.8
8.8
4.2
7.9
100.0

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 20 - 25 ปซึ่งมีจํานวน 64 ราย
คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมาคืออายุ 26 - 30 ป ซึ่งมีจํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 19.6 อายุ
36 - 40 ป มีจํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 15.8 อายุ 31 - 35 ป มีจํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ
14.6 อายุ 41 - 45 ป มีจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 8.8 อายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 19 ราย
คิดเปนรอยละ 7.9 อายุ 46 - 50 ป มีจํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 4.2 และอายุ ต่ํากวา 20 ป
มีจํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมปลาย/ ปวช.
มัธยมปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน
7
25
16
154
37
1
240

รอยละ
2.9
10.4
6.7
64.2
15.4
0.4
100.0

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรี ะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีจํานวน 154 คิดเปนรอยละ 64.2 รองลงมาคือระดับปริญญาโท มีจํานวน 37 คิดเปนรอยละ 15.4
ระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ ปวช. มีจํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 10.4 ระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ ปวส. มีจํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมปลาย/ ปวช.
มีจํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 2.9 และระดับการศึกษาปริญญาเอก มีจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ
0.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
เจาของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ
พนักงานบริษัทเอกชน
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แมบาน/ พอบาน
อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................
รวม

จํานวน
28
47
114
24
7
10
10
240

รอยละ
11.7
19.6
47.5
10
2.9
4.2
4.2
100.0
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ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
มีจํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคือ อาชีพเจาของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ มีจํานวน
47 ราย คิดเปนรอยละ 19.6 อาชีพนักเรียน/ นักศึกษามีจํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 อาชีพ
ขาราชการ มีจํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 10 อาชีพแมบา น/ พอบาน และอื่น ๆ มีจํานวน 10 ราย
คิดเปนรอยละ 4.2 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
55,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
51
85
43
21
13
27
240

รอยละ
21.3
35.4
17.9
8.8
5.4
11.3
100.0

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 –
25,000 บาท มีจํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมาคือ ต่ํากวา 15,000 บาท มีจํานวน
51 ราย คิดเปนรอยละ 21.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีจํานวน 43 ราย คิดเปน
รอยละ 17.9 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 55,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 11.3 รายได
เฉลี่ยตอเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 8.8 และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 45,001 – 55,000 บาท มีจํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 5.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.6: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางการรับขอมูลเกี่ยวกับ
รถจักรยานยนตแบบปากตอปาก
ชองทางการรับขอมูลเกี่ยวกับ
รถจักรยานยนตแบบปากตอปาก
เว็บไซต (Website)
เว็บบอรด (Web board)
บล็อก (Block)
ไลฟแชท (Live Chat)
ไฮไฟว (Hi5)
อินสตาแกรม (Instagram)
ทวิตเตอร (Twitter)
ยูทูป (YouTube)
ไลน (Line)
เฟซบุก (Facebook)
อีเมล (E-mail)
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........
รวม

จํานวน

รอยละ

72
67
15
5
6
7
8
4
5
46
2
3
240

30
27.9
6.3
2.1
2.5
2.9
3.3
1.7
2.1
19.2
0.8
1.3
100.0

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรบั ขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต
แบบปากตอปากทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซต (Website) มีจํานวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 30
รองลงมาคือ เว็บบอรด (Web board) มีจํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 2.79 เฟซบุก (Facebook)
มีจํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 19.2 บล็อก (Block) จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 6.3 ทวิตเตอร
(Twitter) มีจํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 อินสตาแกรม (Instagram) มีจํานวน 7 ราย คิดเปน
รอยละ 2.9 ไฮไฟว (Hi5) มีจํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 2.5 ไลฟแชท (Live Chat) และ ไลน (Line)
มีจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 2.1 ยูทูป (YouTube) มีจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 อื่น ๆ มี
จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.3 และอีเมล (E-mail) มีจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.7: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอรถจักรยานยนตที่ใชบอย
ที่สุด
ยี่หอรถจักรยานยนตที่ใชบอยที่สุด
ฮอนดา (Honda)
ยามาฮา (Yamaha)
ซูซูกิ (Suzuki)
คาวาซากิ (Kawasaki)
ดูคาติ (Ducati)
ยี่หออื่น ๆ
รวม

จํานวน
91
64
57
9
17
2
240

รอยละ
37.9
26.7
23.8
3.8
7.1
0.8
100.0

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใชรถยนตยี่หอฮอนดา (Honda) มีจํานวน
91 ราย คิดเปนรอยละ 37.9 รองลงมาคือ ยี่หอยามาฮา (Yamaha) มีจํานวน 64 ราย คิดเปนรอยละ
26.7 ยี่หอซูซูกิ (Suzuki) มีจํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 23.8 ยี่หอดูคาติ (Ducati) มีจํานวน 17
ราย คิดเปนรอยละ 7.1 คาวาซากิ (Kawasaki) มีจํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 3.8 และยีห่ ออื่น ๆ มี
จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามราคารถจักรยานยนต
ราคารถจักรยานยนต
นอยกวา 50,000 บาท
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 150,000 บาท
150,001 - 200,000 บาท
200,001 - 250,000 บาท
250,001 – 300,000 บาท
300,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จํานวน
54
140
28
8
5
3
2
240

รอยละ
22.5
58.3
11.7
3.3
2.1
1.3
0.8
100.0
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ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อรถจักรยานยนตราคา 50,001 100,000 บาท มีจํานวน 140 ราย คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาคือ ราคานอยกวา 50,000 บาท
มีจํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 22.5 ราคา 100,001 - 150,000 บาท มีจํานวน 28 ราย คิดเปน
รอยละ 11.7 ราคา 150,001 - 200,000 บาท มีจํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 ราคา 200,001 250,000 บาท มีจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 2.1 ราคา 250,001 – 300,000 บาท มีจํานวน 3 ราย
คิดเปนรอยละ 1.3 และราคา 300,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
4.2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล เพื่ออธิบายถึงขอมูลปจจัยทีผ่ ลตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยคุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในคุณภาพ
ตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับ
ตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต สรุปไดตามตารางและคําอธิบายตอไปนี้
ตารางที่ 4.9: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอมูลคุณคาตราสินคา ดานการ
ตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา

4.32

.835

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด

4.46

.759

มากที่สุด

4.12

.933

มาก

4.45

.796

มากที่สุด

4.34

.831

มากที่สุด

S.D.

การตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา
1. ทานคิดวา รถจักรยานยนตที่มีตราสินคาดีมีคุณภาพจะมี
อายุการใชงานที่ยาวนาน
2. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่มีชื่อเสียงมี
ผลทําใหผบู ริโภคตัดสินใจซือ้ ไดโดยงาย
3. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตมีอทิ ธิพลทีท่ ํา
ใหผูบริโภคเชื่อถือในคุณภาพของสินคา
4. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานซื้อมีการ
บริการหลังการขายที่ดี
รวม
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ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบเห็นดวยมากทีส่ ุดกับการตระหนักรูในคุณภาพตรา
สินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34) และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตราสินคาของ
รถจักรยานยนตที่มีชื่อเสียงมีผลทําใหผบู ริโภคตัดสินใจซือ้ ไดโดยงาย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.46) และ
รองลงมาคือ ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานซื้อมีการบริการหลังการขายที่ดี (คาเฉลี่ยเทากับ
4.45) รถจักรยานยนตทมี่ ีตราสินคาดีมีคุณภาพจะมีอายุการใชงานที่ยาวนาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.32)
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ตราสินคาของรถจักรยานยนตมีอิทธิพลที่ทําใหผูบริโภคเชื่อถือใน
คุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.12)
ตารางที่ 4.10: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณคาของตราสินคา ดานความภักดี
ตอตราสินคา
S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.03

.740

มาก

4.03

.737

มาก

4.11

.769

มาก

4.23

.699

มากที่สุด

4.10

.736

มาก

ความภักดีตอตราสินคา
5. ทานคิดวา ตนเองมีความภักดีตอตราสินคา
รถจักรยานยนตที่ทานเลือกซื้อ
6. เมื่อทานตองการซื้อรถจักรยานยนตคันใหม ทานจะ
เลือกตราสินคาทีท่ านใชประจําเปนอันดับแรก
7. ทานยินดีซื้อรถจักรยานยนตตราสินคาเดิมที่ทานใชอยู
ประจําถึงแมจะมีราคาสูง
8. ทานชื่นชอบตราสินคารถจักรยานยนตที่ทานซือ้ มากกวา
ตราสินคาอื่น
รวม

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบเห็นดวยมากกับความภักดีตอตราสินคา
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.10) และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชื่นชอบตราสินคา
รถจักรยานยนตที่ทานซื้อมากกวาตราสินคาอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) รองลงมาคือ ยินดีซื้อ
รถจักรยานยนตตราสินคาเดิมทีท่ านใชอยูประจําถึงแมจะมีราคาสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) ขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ คิดวาตนเองมีความภักดีตอตราสินคารถจักรยานยนตที่ทานเลือกซื้อ และเมื่อทาน
ตองการซื้อรถจักรยานยนตคันใหม ทานจะเลือกตราสินคาทีท่ านใชประจําเปนอันดับแรก (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.03)

55

ตารางที่ 4.11: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณคาของตราสินคา ดานการ
ตระหนักรูในตราสินคา

4.30

.743

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด

4.33

.768

มากที่สุด

4.23

.740

มากที่สุด

4.20

.774

มาก

4.27

.756

มากที่สุด

การตระหนักรูในตราสินคา
9. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานซื้อมี
ความเปนสากลงายตอการจดจํา
10. ทานพบเห็นตราสินคารถจักรยานยนตทซี่ ื้อจากโฆษณา
ตาง ๆ
11. ทานคิดวา ผูบริโภคมีความรูสกึ คุนเคยกับตราสินคา
ของรถจักรยานยนตทที่ านซื้อ
12. ตราสินคารถจักรยานยนตทที่ านซื้อเปนทีน่ ิยมและ
ไดรับการยอมรับ
รวม

S.D.

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบเห็นดวยมากทีส่ ุดกับการตระหนักรูในตราสินคา
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.27) และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พบเห็นตราสินคา
รถจักรยานยนตที่ซอื้ จากโฆษณาตาง ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33) รองลงมาคือ ตราสินคาของ
รถจักรยานยนตที่ทานซื้อมีความเปนสากลงายตอการจดจํา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.30) ผูบริโภคมี
ความรูสึกคุนเคยกับตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานซื้อ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือตราสินคารถจักรยานยนตที่ทานซื้อเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20)
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ตารางที่ 4.12: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณคาของตราสินคา ดานความ
เชื่อมโยงกับตราสินคา

3.62

.991

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.90

.916

มาก

3.85

.879

มาก

3.97

.838

มาก

3.84

.906

มาก

ความเชื่อมโยงกับตราสินคา
13. รถจักยานยนตที่ทานเลือกใชในปจจุบันมีประสิทธิภาพ
การใชงานที่เหมาะสมกับราคา
14. รถจักรยานยนตทที่ านเลือกใชอยูในปจจุบันมีอายุการ
ใชงานที่ยาวนานเหมาะสมกับราคา
15. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตทที่ า น
เลือกใชเปนที่ยอมรับในกลุมผูบริโภค
16. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทาน
เลือกใชมีลักษณะโดดเดนกวาตราสินคาอื่น
รวม

S.D.

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบเห็นดวยมากกับความเชื่อมโยงกับตราสินคา
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ตราสินคาของ
รถจักรยานยนตที่ทานเลือกใชมีลกั ษณะโดดเดนกวาตราสินคาอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.97) รองลงมาคือ
รถจักรยานยนตที่ทานเลือกใชอยูในปจจุบันมีอายุการใชงานที่ยาวนานเหมาะสมกับราคา (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.90) ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานเลือกใชเปนที่ยอมรับในกลุม ผูบริโภค (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.85) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ รถจักยานยนตทที่ านเลือกใชในปจจุบันมีประสิทธิภาพการ
ใชงานที่เหมาะสมกับราคา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.62)
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ตารางที่ 4.13: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความรูจากสื่อสังคมออนไลน

3.88

.730

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.00

.841

มาก

4.05

.804

มาก

4.12

.740

มาก

4.01

.779

มาก

ความรูจากสื่อสังคมออนไลน
17. ทานมีการเก็บรวบรวมขอมูลในการซือ้ รถจักรยานยนต
ผานสื่อสังคมออนไลนอยางตอเนือ่ ง
18. ทานจะนําขอมูลผานสื่อสังคมออนไลนมาเปรียบเทียบ
บริษัทคูแขงขันเพื่อใชในการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตเสมอ
19. ทานติดตามขอมูลของรถจักรยานยนตผานสื่อสังคม
ออนไลนจากซัพพลายเออรอยูเ สมอ
20. ทานติดตามขอมูลของรถจักรยานยนตผานสื่อสังคม
ออนไลนจากรัฐบาลอยูเ สมอ
รวม

S.D.

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบเห็นดวยมากกับความรูจากสื่อสังคมออนไลน
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ติดตามขอมูลของ
รถจักรยานยนตผานสื่อสังคมออนไลนจากรัฐบาลอยูเ สมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.12) รองลงมาคือ
ติดตามขอมูลของรถจักรยานยนตผานสื่อสังคมออนไลนจากซัพพลายเออรอยูเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ
4.05) จะนําขอมูลผานสื่อสังคมออนไลนมาเปรียบเทียบบริษทั คูแขงขันเพื่อใชในการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตเสมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การซื้อรถจักรยานยนตผานสื่อสังคมออนไลนอยางตอเนือ่ ง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88)
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ตารางที่ 4.14: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปาก
อิเล็กทรอนิกส

3.74

.824

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.64

.875

มาก

3.80

.809

มาก

3.77

.843

มาก

3.74

.838

มาก

ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส
21. ทานคิดวา ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปาก
สงผลตอความนาเชื่อถือในการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนต
22. ทานคิดวา ปริมาณความถี่ในการสงขอมูลแบบปาก
ตอปากยิ่งมีมากก็จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตมากดวย
23. ทานคิดวา ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมี
ความถูกตองครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนต
24. ทานคิดวา ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมี
ประโยชนตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
รวม

S.D.

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบเห็นดวยมากกับปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปาก
อิเล็กทรอนิกส (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ปริมาณ
การสงขอมูลแบบปากตอปากมีความถูกตองครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.80) รองลงมาคือ ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมีประโยชนตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากสงผลตอความ
นาเชื่อถือในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ปริมาณความถี่ในการสงขอมูลแบบปากตอปากยิ่งมีมากก็จะสงผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
มากดวย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.64)
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ตารางที่ 4.15: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
25. ทานมีการเปรียบเทียบรถจักรยานยนตที่มี
นวัตกรรมใหม ๆ ที่มกี ารสงเสริมการขายควบคูไป
ดวย
26. ทานคิดวา ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมี
ความถูกตองครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนต
27. ทานมักซื้อรถจักรยานยนตมีนวัตกรรมใหม ๆ ที่มี
การสงเสริมการขายควบคูไปดวย
28. ทานมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตใน
อนาคต
รวม

3.84

.981

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.05

. .809

มาก

4.20

.743

มาก

4.18

.847

มาก

4.07

.845

มาก

S.D.

ผลการศึกษาขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบเห็นดวยมากกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ซื้อรถจักรยานยนตมีนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีการสงเสริมการขายควบคูไปดวย (คาเฉลี่ยเทากับ
4.20) รองลงมาคือ มีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตในอนาคต (คาเฉลี่ยเทากับ 4.18)
คิดวาปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมีความถูกตองครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่าํ สุด คือ การเปรียบเทียบรถจักรยานยนต
ที่มีนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีการสงเสริมการขายควบคูไปดวย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.84)
4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่อง คุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อ
สังคมออนไลน และปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) มีผลการวิเคราะหและมีความหมายของสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้
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Sig.
R2
S.E.
b

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Beta (ß)
T

หมายถึง
หมายถึง

Tolerance หมายถึง
VIF
หมายถึง

ระดับนัยสําคัญ
คาสัมประสิทธิซ์ ึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณในสมการที่เขียนในรูป
คะแนนดิบ
คาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน
คาสถิติที่ใชการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของสมการ
แตละคาที่อยูใ นสมการ
คาที่สภาพของกลุมของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธกัน
คาที่สภาพของกลุมของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธกัน

ตารางที่ 4.16: การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของคุณคาของตราสินคา ความรูจ ากสือ่ สังคม
ออนไลนและปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสทสี่ งผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปจจัย
คาคงที่
1. คุณคาตราสินคา
1.1 การตระหนักรูในคุณภาพ
ตราสินคา
1.2 ความภักดีตอ ตราสินคา
1.3 การตระหนักรูในตราสินคา
1.4 ความเชื่อมโยงกับตราสินคา
2. ความรูจากสือ่ สังคมออนไลน
3. ปริมาณการสื่อสารแบบปาก
ตอปากอิเล็กทรอนิกส
2
R = .615, F=52.470, *p<0.05

การตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
b
S.E.
ß
t
Sig. Tolerance VIF
.469 .231
2.028 .044
.195

.057

.194

3.453

.001*

.578

1.733

.157
.142
.160
.265
.287

.071
.053
.076
.065
.070

.146
.161
.143
.282
.288

2.206
2.668
2.099
4.096
4.105

.028*
.008*
.037*
.000*
.000*

.416
.503
.396
.386
.372

2.405
1.987
2.527
2.594
2.699
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จากตารางที่ 4.16 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบ
พหุ พบวา ปจจัยทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ไดแก ปจจัยคุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา
(Sig. = .001) ดานความภักดีตอตราสินคา (Sig. = .028) ดานการตระหนักรูในตราสินคา (Sig. =
.008) ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา (Sig. =.037) ความรูจากสือ่ สังคมออนไลน (Sig. = .000)
และปจจัยปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (Sig. = .000)
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปาก
อิเล็กทรอนิกส (ß = .288) สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยความรูจากสื่อสังคมออนไลน (ß = .282) ปจจัยดานการตระหนักรูใน
คุณภาพตราสินคาใหบริการ (ß = .194) ปจจัยดานการตระหนักรูในตราสินคา (ß = .161) ปจจัยดาน
ความภักดีตอตราสินคา (ß = .146) และปจจัยดานความเชือ่ มโยงกับตราสินคา (ß = .143) ตามลําดับ
สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = .615) แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของปจจัยคุณคาตราสินคา
ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคา
ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปาก
อิเล็กทรอนิกส รวมกันพยากรณการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 61.5 ที่เหลืออีก
รอยละ 38.5 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
จากผลการทดสอบคาทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) 6 ดาน
ไดแก ปจจัยคุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา (X1) ปจจัยคุณคาของตราสินคา
ดานความภักดีตอตราสินคา (X2) ปจจัยคุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคา (X3) ปจจัย
คุณคาตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา (X4) ปจจัยความรูจากสื่อสังคมออนไลน (X5) ปจจัย
ปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (X6) ที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (Ý) สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการเชิงเสนตรงที่ไดจากการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เพื่อพยากรณการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้
Ý = 0.469+ .195X1 + .157X2 + .142 X3 + .160 X4 + .265 X5 + .287X6
จากสมการเชิงเสนตรงดังกลาว จะเห็นวา คาสัมประสิทธิ์ (b) ของปจจัยคุณคาตราสินคา
ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา เทากับ .195 ปจจัยคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอ
ตราสินคา เทากับ .157 ปจจัยคุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคา เทากับ .142 ปจจัย

62

คุณคาตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา เทากับ .160 ปจจัยความรูจ ากสื่อสังคมออนไลน
เทากับ .265 ปจจัยปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส เทากับ .287 ถือวา มีความ
สัมพันธกบั การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานครในเชิงบวกและในทิศทาง
เดียวกัน
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา Variance Inflation Factor
(VIF) ซึ่งคา VIF ที่มีคาเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ดังนั้น กอนนําตัวแปร
อิสระใด ๆ เขาสูสมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกอน ซึ่ง
วิธีการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระมีอยูห ลายแนวทาง (ประสิทธิ์ สันติกาญจน, 2551)
โดยงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบความสัมพันธกันระหวางตัวแปรอิสระอยู 2 วิธี ไดแก
1) การตรวจสอบจากคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ
2) การตรวจสอบจากคา Tolerance ของตัวแปรอิสระ
โดยที่คา Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) เปนตัวบงบอกวา ตัวแปรใดบาง
ที่ไมเปนอิสระตอกัน โดยที่คาทัง้ สองนีเ้ ปนสวนกลับตอกัน ดังแสดงไดในสมการขางลางนี้ (ประสิทธิ์
สันติกาญจน, 2551)
Toli =
1/ VIFi
= 1-1-Ri2
และ
Toli =
1-1- Ri2
เพราะฉะนั้น VIF =
1/1- Ri2
= 1/ Toli
ดังนั้น คา VIF และคา R2 จะมีความสัมพันธทางตรงกันขาม กลาวคือ จะไมรบั ตัวแปรอิสระ
เขาในสมการถดถอย ถา Ri2 หรือ VIFi มีคาสูง ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา คา VIF ของตัวแปรอิสระมีคา
ตั้งแต 1.733– 2.699 ซึ่งมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันแตไมมีนัยสําคัญ
(Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590)
ในการศึกษาคุณคาตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สารแบบปาก
ตอปากอิเล็กทรอนิกสที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปผลการวิเคราะหในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ การศึกษาคุณคาตราสินคา ความรูจากสื่อ
สังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสที่สง ผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
คุณคาตราสินคา (Brand Equity)
- การตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา
(ß = .194, Sig. = .001*)

- ความภักดีตอตราสินคา
(ß = .146, Sig. = .028*)

- การตระหนักรูในตราสินคา
(ß = .161, Sig. = .008*)

- ความเชื่อมโยงกับตราสินคา
(ß = .143, Sig. = .037*)

ความรูจากสื่อสังคมออนไลน
(ß = .282, Sig. = .000*)

ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส

การตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต
(Motorcycles’
Purchase
Decision)
หมายถึง มีอิทธิพล/ สงผล
หมายถึง ไมมีอิทธิพล/ ไมสงผล
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ .05

(ß = .288, Sig. = .000*)

จากผลการทดสอบคาทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ไดแก คุณคาตราสินคา
ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ไดผลสรุปวา
ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก ปจจัยการรับรูคุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา ดานความภักดีตอ
ตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา ปจจัยความรูจ ากสื่อ
สังคมออนไลน ปจจัยปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส

64

4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการวิเคราะหสถิตเิ ชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยคุณคาตราสินคา
ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสที่สง ผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้
ตารางที่ 4.17: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาเรือ่ ง ปจจัยคุณคาตราสินคา ความรูจากสื่อ
สังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสที่สง ผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. คุณคาตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบ ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
1.1 คุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคาที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.2 คุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคาที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.3 คุณคาตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคาทีส่ งผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
1.4 คุณคาตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคาที่สง ผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. ความรูจากสื่อสังคมออนไลนทสี่ งผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. ปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสที่สง ผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีเชิงสํารวจ (Survey Research) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสื่อสาร
แบบปากตอปาก ทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนือ้ หา เปนเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซือ้ รถจักรยานยนต
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 240 ตัวอยาง และใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS Version 19 ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิตทิ ี่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยคุณคาของตราสินคา ความรูจากสือ่ สังคมออนไลน และปริมาณการ
สื่อสารแบบปากตอปาก ทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร
มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
5.1.1 การวิจัยครัง้ นี้เปนการศึกษาตัวแปรคุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน
และปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 150 ราย คิดเปนรอยละ
62.5 มีอายุ 20 - 25 ป ซึ่งมีจํานวน 64 ราย คิดเปนรอยละ 26.7 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 64.2 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 114 คน คิดเปน
รอยละ 47.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 35.4
สวนใหญไดรบั ขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนตแบบปากตอปากทางอินเทอรเน็ตผานอินเทอรเน็ตผาน
เว็บไซต (Website) มีจํานวน 72 คน รายคิดเปนรอยละ 30 สวนใหญใชรถจักรยานยนตยี่หอ ฮอนดา
(Honda) มีจํานวน 91 ราย คิดเปนรอยละ 37.9 และซื้อรถจักรยานยนตราคา 50,001 - 100,000
บาท มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 58.3
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5.1.2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง ปจจัยคุณคาตราสินคา ดานการตระหนัก
รูในคุณภาพตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคา ดานความ
เชื่อมโยงกับตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน ปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปาก
อิเล็กทรอนิกสที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยูท ี่ 4.34 ซึ่งอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาในแตละปจจัยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.62– 4.45 เรียงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคตอคุณคาของตราสินคา ดานการ
ตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา ที่มีการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากทีส่ ุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.34 และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ผูบริโภคเห็นดวยมากที่สุด ในเรื่อง ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่มีชื่อเสียงมีผลทําให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดโดยงาย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.46)
ลําดับที่ 2 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคตอคุณคาของตราสินคา ดาน
ความภักดีตอตราสินคาที่มี2การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
อยูในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.10 และเมือ่ พิจารณารายขอ พบวา ผูบริโภคเห็นดวย
มากที่สุด ในเรื่อง ชื่นชอบตราสินคารถจักรยานยนตที่ทานซือ้ มากกวาตราสินคาอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ
4.23)
ลําดับที่ 3 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคตอคุณคาของตราสินคา ดานการ
ตระหนักรูในตราสินคาที่มผี ลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
อยูใ นระดับมากทีส่ ุด มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.27 และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา ผูบริโภคเห็นดวย
มากที่สุด ในเรื่อง พบเห็นตราสินคารถจักรยานยนตทซี่ ื้อจากโฆษณาตาง ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33)
ลําดับที่ 4 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคตอคุณคาของตราสินคา
ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา มีผลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.84 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา
ผูบริโภคเห็นดวยมาก ในเรื่อง ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานเลือกใชมลี ักษณะโดดเดนกวาตรา
สินคาอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.97)
ลําดับที่ 5 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคตอความรูจากสื่อสังคมออนไลน
มีผลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.01 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอทีม่ คี าเฉลี่ยสูงสุดคือ ติดตามขอมูลของ
รถจักรยานยนตผานสื่อสังคมออนไลนจากรัฐบาลอยูเ สมอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.12)
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ลําดับที่ 6 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคตอปริมาณการสื่อสารแบบปาก
ตอปากอิเล็กทรอนิกสที่มผี ลการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
อยูในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.74 และเมือ่ พิจารณารายขอพบวา พบวา ผูบ ริโภค
เห็นดวยมาก ในเรื่อง ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมีความถูกตองครบถวนเพียงพอตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต (คาเฉลี่ยเทากับ 3.80)
5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยคุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน
และปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ทีส่ งผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีดังตอไปนี้
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยปริมาณ
การสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ปจจัยความรูจากสือ่ สังคมออนไลน ปจจัยคุณคาของตรา
สินคาดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคา ปจจัยคุณภาพตราสินคาดานการตระหนักรูในตรา
สินคา ปจจัยคุณคาของตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา และปจจัยคุณคาของตราสินคา ดาน
ความเชื่อมโยงกับตราสินคาตามลําดับ โดยรวมกันพยากรณความผันแปรของการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 61.5
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ปจจัยคุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการ
สื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ไดนําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธทเี่ กี่ยวของเขาดวยกัน
เพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1: คุณคาของตราสินคา ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคามีผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา คุณคาของตราสินคา ดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคามีผล
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนีเ้ นื่องจากผูบ ริโภคสวนใหญมีความเห็นวา รถจักรยานยนตที่ดี
มีคุณภาพจะมีอายุการใชงานที่ยาวนานรถจักรยานยนตทมี่ ีชื่อเสียงมีผลทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
ไดโดยงายตราสินคามีอทิ ธิพลที่ทําใหผูบริโภคเชื่อถือในคุณภาพของและรถจักรยานยนตทซี่ ื้อมีการ
บริการหลังการขายที่ดี นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแยงกับงานวิจัยของ อิสริย ตรีประเสริฐ
และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยคุณคาตราสินคา พฤติกรรมการแบงปนความรูแ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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พบวา คุณคาของตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคาไมมี
อิทธิพลตอกับการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2: คุณคาของตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคามีมผี ลตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ พบวา คุณคาของตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะผูบริโภคมีความภักดีตอตราสินคารถจักรยานยนตทผี่ ูบริโภคเลือกซือ้
ผูบริโภคตองการซื้อรถจักรยานยนตคันใหมผูบริโภคจะเลือกตราสินคาทีผ่ ูบริโภคเคยใชประจําเปน
อันดับแรก ผูบริโภคยินดีที่จะซื้อรถจักรยานยนตตราสินคาเดิมที่ผบู ริโภคใชอยูประจําถึงแมจะมีราคา
สูงและผูบ ริโภคชื่นชอบตราสินคารถจักร ยานยนตทผี่ ูบริโภคซื้อมากกวาตราสินคาอื่น ผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชริตา สุภาพันธ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่ศึกษาเรื่อง
คุณคาตราสินคาและบุคลิกภาพตราสินคาที่สง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รองเทากีฬาของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา บุคลิกภาพตราสินคา ดานนวัตกรรม ดานความนาดึงดูดใจ ดานความจริงใจ
คุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซือ้ รองเทากีฬาของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3: คุณคาของตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ พบวา คุณคาของตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนีเ้ ปนเพราะผูบริโภคมีความรูส ึกวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ผบู ริโภคซือ้ มี
ความเปนสากลงายตอการจดจําพบเห็นตราสินคารถจักรยานยนตที่ซื้อจากโฆษณาตาง ๆ ผูบริโภคมี
ความรูสึกคุนเคยกับตราสินคาของรถจักรยานยนตทผี่ ูบริโภคซื้อตราสินคารถจักรยานยนตทผี่ ูบริโภค
ซื้อเปนที่นิยมและไดรบั การยอมรับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิวณัฐ กัลยาณวิชัย และนิตนา
ฐานิตธนกร ที่ศึกษาเรื่อง คุณคาของตราสินคาและคุณคาสวนบุคคลทีส่ งผลตอการตัดสินใจซือ้ สินคา
แบรนดเนมในหางสรรพสินคาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คุณคา
ตราสินคา ดานการตระหนักรูในตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจเลือกซือ้ สินคาแบรนดเนมใน
หางสรรพสินคาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยคุณคา
ตราสินคา พฤติกรรมการแบงปนความรูและนวัตกรรมผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ อิสริย ตรีประเสริฐ และนิตนา ฐานิตธนกร
(2559) ที่พบวา คุณคาตราสินคา ดานตระหนักรูในตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีส่ ุด
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สมมติฐานที่ 4: คุณคาของตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคามีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ พบวา คุณคาของตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะผูบริโภคมีความรูส ึกวา รถจักยานยนตทผี่ ูบริโภคเลือกใชในปจจุบัน
มีประสิทธิภาพการใชงานที่เหมาะสมกับราคารถจักรยานยนตที่ผูบริโภคเลือกใชอยูในปจจุบันมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานเหมาะสมกับราคา ผูบ ริโภคมีความคิดเห็นวา ตราสินคาของรถจักรยานยนต
ที่ผูบริโภคเลือกใชเปนที่ยอมรับในกลุม ผูบริโภคผูบ ริโภคคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่
ผูบริโภคเลือกใชมีลกั ษณะโดดเดนกวาตราสินคาอื่น ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแยงกับงานวิจัยของ อิสริย
ตรีประเสริฐ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา คุณคาของตราสินคา ดานการเชื่อมโยงกับตรา
สินคา และนวัตกรรมผลิตภัณฑ ดานการออกแบบและการใชงานไมมีอิทธิพลตอกับการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5: ความรูจากสือ่ สังคมออนไลน มีผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
พบวา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวา ผูบ ริโภคการเก็บรวบรวมขอมูลในการซื้อสินคาผานสื่อสังคม
ออนไลนอยางตอเนื่องสามารถนําขอมูลผานสื่อสังคมออนไลนมาเปรียบเทียบบริษัทคูแขงขันเพื่อใช
ในการตัดสินใจซื้อรถจักยานยนตติดตามขอมูลของสินคาผานสื่อสังคมออนไลนจากซัพพลายเออร
ผานสื่อสังคมออนไลน ติดตามขอมูลของรถจักรยานยนตผานสื่อสังคมออนไลนจากรัฐบาลอยูเ สมอ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรมิ งคล ราชสันเทียะ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบวา ปจจัย
สื่อสังคมออนไลน ดานกระทูและชุมชนออนไลน ดานขอเสนอแนะของผูใชและการแนะนําการ
บริการ และปจจัยความไววางใจ สงผลตอความตั้งใจใชบริการจองโรงแรมออนไลนของผูบ ริโภค
สมมติฐานที่ 6: ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ พบวา ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูบ ริโภคสวนใหญมีความเห็นการสงขอมูลแบบปากตอปากสงผลตอ
ความนาเชื่อถือในการตัดสินใจซื้อรถจักยานยนต ปริมาณความถี่ในการสงขอมูลแบบปากตอปากยิ่งมี
มากก็จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมีความถูกตองครบถวน
เพียงพอตอการตัดสินใจซื้อ ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมีประโยชนตอการตัดสินใจซื้อ
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รถจักรยานยนตชองผูบ ริโภค ผลการศึกษานี้สอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ และ
นิตนา ฐานิตธนกร (2557) เรื่อง ความไววางใจและลักษณะธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนที่สง ผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน ซึ่งพบวา ลักษณะธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนดานการบอก
ตอสงผลตอความตั้งใจซือ้ สินคาผานสื่อสังคมออนไลน มากทีส่ ุด รองลงมาคือ ความไววางใจตอธุรกิจ
ผานสื่อสังคมออนไลน และลักษณะธุรกิจผานสือ่ สังคมออนไลนดานความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ
ตามลําดับ
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชงานธุรกิจ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสสงผล
ตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ดังนั้น ผูป ระกอบการ
ควรใหความสําคัญกับเครือขายสังคมออนไลน เพื่อสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดหลากหลายและทัว่ ถึง
สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการบอกตอของผูบ ริโภคที่มีประสบการณในการใชรถจักยานยนตชวยให
การตัดสินใจเลือกรถจักยานยนตนั้นงายยิ่งขึ้น และควรมีปริมาณการสือ่ สารทางการตลาดแบบปากตอ
ปากอิเล็กทรอนิกสที่มีความถี่หรือมีปริมาณสูง หรือมีการสื่อสารบอกตอผานสือ่ ออนไลนอยางตอเนือ่ ง
ปจจัยที่สง ผลรองมา คือ ปจจัยความรูจากสื่อสังคมออนไลนสงผลตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับความรู
จากสือ่ สังคมออนไลน เพราะในยุคปจจุบันสื่อสังคมออนไลนเปนปจจัยที่สําคัญการสื่อสารขอมูลของ
มนุษยมีการปรับเปลี่ยนเปนสื่อทีเ่ กี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เชน การใชเฟซบุก (Facebook)
อินสตาแกรม (Instagram) โปรแกรมพูดคุย (Chat Programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic
mail หรือ Email) และเว็บบอรด (Webboard) เปนตน
ปจจัยคุณคาของตราสินคาดานการตระหนักรูในคุณภาพตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญการ
ตระหนักถึงคุณภาพของสินคาอาจถือไดวาเปนจุดแรกทีผ่ ูบริโภคจะรับรูถึงตัวผลิตภัณฑ การรับรูใน
คุณภาพของสินคา ซึ่งวิธีการทีจ่ ะทําใหลูกคาตระหนักถึงคุณภาพสินคาไดก็คือ การทําใหลูกคารับรู
ความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพการทํางานของสินคา แตวิธีการที่จะทําใหลูกคาตระหนักถึงคุณภาพ
สินคาไดนั้น ผูประกอบการควรมีกลยุทธในการสรางการรับรูดานคุณภาพของตราสินคา เพื่อทําให
ลูกคารับรูความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพการทํางานของสินคา
ปจจัยคุณภาพตราสินคาดานการตระหนักรูในตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูป ระกอบการควรสรางการตระหนักรับรูถึง
การมีอยูของตราสินคาในใจของผูบ ริโภค ซึ่งการรับรูตราสินคา เปนแนวคิดทางการตลาดที่ชวยให
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นักการตลาดประเมินระดับตาง ๆ ของตราสินคาโดยขึ้นอยูกบั การจําไดหรือตระหนักไดของลูกคา
และแนวโนมความตองการ (Trend) ในความรูสึกของผูบ ริโภคและความตระหนักรูของตราสินคาโดย
ขึ้นอยูกับการจําไดไดของลูกคา และนําไปสูก ารตัดสินใจซือ้ สินคาตอไป
ปจจัยคุณคาของตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูป ระกอบการควรทําใหผบู ริโภคมีทัศนคติ
ที่ดีและผูกพันตอตัวสินคา ซึง่ ทัศนคติที่ดีตอตราสินคานั้นเกิดจาก 3 สวน ที่สําคัญคือ ความเชื่อมั่น
(Confidence) การเขาไปอยูกลางใจผูบ ริโภค (Centrality) และความงายในการเขาถึง (Accessibility)
ตราสินคาใดที่มีองคประกอบครบทั้งสามสวนยอมทําใหผบู ริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคานั้นและเกิดเปน
ความภักดีตอตราสินคา นอกจากจะเปนกลายเปนฐานลูกคาที่มั่นคงแลวยังอาจแนะนําหรือเพิ่มลูกคา
ใหมากขึ้น
ปจจัยคุณคาของตราสินคา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซือ้
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับการ
เชื่อมโยงกับตราสินคาซึง่ กอใหเกิดประโยชนในหลายดาน เชน ทําใหผลิตภัณฑมีความโดดเดน
(Differentiation) เปนเหตุผลทีท่ ําใหผูบริโภคซื้อสินคา ทําใหเกิดทัศนคติหรือความรูสกึ ที่ดี และเปน
จุดเริม่ ตนของการขยายตราสินคา
5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
สําหรับการวิจัยในครัง้ นี้ ผูวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครัง้ ตอไปดังนี้
ในการศึกษาคุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สาร
แบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุม ตัวอยางเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ผูทสี่ นใจควรขยายพื้นที่ในการศึกษาประชากรในระดับอาเซียน เชน
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเปนประเทศที่มปี ริมาณการใชรถจักรยานยนตมากเปนอันดับสองใน
อาเซียน หรือประเทศฟลิปปนส เนื่องจากเปนประเทศอาเซียนที่รัฐบาลมีกฎหมายหามนําเขา
รถจักรยานยนตมือสอง จึงทําใหผปู ระกอบการไทยมีโอกาสสามารถทีจ่ ะขยายตลาดไปยังประเทศ
ดังกลาวไดมากยิ่งขึ้น ในการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผูส นใจที่จะทําวิจัยในครัง้ ตอไป
สามารถเก็บขอมูลการวิจัยจากผูบริโภคในประเทศอาเซียนตาง ๆ มาวิเคราะหเพื่อทราบถึงปจจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความแตกตางกันหรือเหมือนกันของประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่ ีผลตอการ
ตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต เพือ่ ใหผูประกอบการไดทราบถึงแนวทางการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในตลาดระดับอาเซียนซึ่งชวยใหเกิดการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตมากยิง่ ขึ้น
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นอกจากนี้ ผูท ี่สนใจควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่สง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
โดยใชตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดวา เปนปจจัยสําคัญที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเพิม่ เติม
ไดแก ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพความสัมพันธ นวัตกรรมการออกแบบสมัยใหม การผสาน
ระบบนําทาง และรูปแบบการดําเนินชีวิต เปนตน เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและเปนประโยชนมากที่สุด
เพื่อนําผลการวิจัยมาวิเคราะห เปรียบเทียบ พรอมทัง้ วางแผนกลยุทธทางการตลาด ในภาวะที่มีการ
แขงขันสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.4 ขอจํากัดในการวิจัย
จากการการศึกษาคุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสือ่ สาร
แบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครดังนี้
5.4.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มรี ะยะเวลาในการศึกษาวิจัยทีจ่ ากัดเพียง 1 ภาคการศึกษาจึง
ทําใหผูวิจยั ไมสามารถทีจ่ ะออกแบบงานวิจัย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods
Research Design) ทําใหผูวิจัยออกแบบงานวิจัยในครัง้ นี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวจิ ัยไดศึกษาผาน
แบบสอบถามปลายปดเปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพียงอยางเดียว ขอมูลที่ไดจงึ ไมสามารถ
เขาถึงขอมูลความเห็นเชิงลึก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจาก
ระยะเวลาจํากัด ทําใหการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลเชิงลึกดวยการสัมภาษณผูบริหารไมสามารถ
ดําเนินการไดจงึ ทําใหการศึกษาในครัง้ นี้ ไมสามารถเก็บขอมูลเชิงคุณภาพทีล่ ะเอียดแบบเจาะลึกได
5.4.2 การศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณคาของตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และ
ปริมาณการสือ่ สารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกสที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยางเฉพาะผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเทานั้น
โดยทําการสํารวจผูวิจัยกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคที่เคยซื้อรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครจึงอาจไมสะทอนถึงความคิดเห็นของผูบ ริโภคกลุมอื่นไดชัดเจนนัก และจํากัดแต
ความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว ดังนั้น ผลการวิจัยจึงสามารถใช
อางอิงผลการวิจัย (Generalization) จากกลุมตัวอยางไปยังประชากรไดเพียงจังหวัดเดียวเทานั้น
ไมสามารถอางอิงผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่มีผบู ริโภคนิยมใชรถจักรยานยนตจํานวนมาก เชน จังหวัด
ทองเที่ยว หรือจังหวัดใหญในสี่ภูมิภาคของประเทศไทย

73

บรรณานุกรม
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). สถิติสาหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
กรรัฐ พงศ์ฉบับนภา. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ขนาดเครื่องยนต์ 1,601-2,000 ซีซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
กรมการขนส่งทางบก. (2559). สถิติจานวนรถจักรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยก
ยี่ห้อรถ (รย.12) ประจาปี พ.ศ. 2559. สืบค้นจาก http://apps.dlt.go.th/statistics_web
/brandcar.html.
กรมการขนส่งทางบก. (2560 ก). สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) ทั่วประเทศ เดือนมกราคม–
ตุลาคม (2559). สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news/360712.
กรมการขนส่งทางบก. (2560 ข). กลุ่มสถิติและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ (2557-2559).
สืบค้นจาก http://www.dlt.go.th.
กรมการปกครอง. (2551). สืบค้นจาก https://dopa.go.th/main/web_index.
Car Free Day. (2560). ร่วมมือร่วมใจช่วยกันลดมลพิษกับโครงการ Car free day กิจกรรมการลดใช้
รถส่วนบุคคล. สืบค้นจาก https://www.22september.org/category/uncategorized.
จิดาภา สดสี และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). สื่อสังคมออนไลน์ความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่สาหรับคนรักแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล. (2553). E-word of mouth มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
บริโภคบนอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษา E-marketplace ในประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชิว หลี่ และนิตนา ฐานิตธนกร. (2555). ปัจจัยการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
เขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
8. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2548). กลยุทธ์สื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: Brand Age Books.

74

ชุลีกร เกษทอง. (2553). การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในสังคมเครือข่ายออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.
การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฐิติภา สัมพันธ์พร. (2556). สร้างแบรนด์ให้ติดตลาดด้วยเฟสบุ๊ค: Branding on facebook.
กรุงเทพฯ: ดรีม แอนด์ พับบลิชชิ่ง.
ธันยา ศิริลาภพานิช และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน
สิ่งเร้า และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์
ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์. (2554). Social Commerce กลยุทธ์ใหม่ของพิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ธนพงศ์ กาเหนิดชูตระกูล และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบอกต่อ การจัด
อันดับและการวิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและการบริการที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Scommerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชีย
อาคเนย 2559 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.
นันทสารี สุขโต. (2555). หลักการตลาด (Marketing an Introduction). กรุงเทพฯ:
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
นิจกานต์ หนูอุไร และสานิตย์ ศรีชูเกียรติ. (2558). การพูดปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์. ใน การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2558 (หน้า 250). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน. (2557). คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). การกาหนดขนาดตัวอย่างและสถิติวิเคราะห์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ. ใน การนาเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (หน้า 11). กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประสิทธิ์ สันติกาญจน์. (2551). การทดสอบข้อกาหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์เส้นโยง. BU
Academic Review, 7(1), 27-45.
พัชริตา สุภาพันธ์ และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). คุณค่าตราสินค้าและบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

75

พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์. (2556). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสน. ใน การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ 2558 (หน้า 1490). หาดใหญ่: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ และนิตนา ฐานิตธนกร. (2557). ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์. ใน การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยา ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ไพรินทร์ ปราศอาพาธ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในเขต
กรุงเทพมหานคร. การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภัทรวดี โชติมิตร. (2556). พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
ของผู้บริโภคในเขตบางบอน. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม.
ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล. (2556). เครือข่ายสังคมออนไลน์: กรณีเฟสบุ๊ค (Facebook)
กับการพัฒนาผู้เรียน. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 1(5), 197-215.
รนิดา จันทร์พรหม และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). คุณค่าตราสินค้า ความซับซ้อนของเว็บไซต์ และ
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
รณกร เงินวิเชียร. (2555). การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าของลูกค้าบริษัทคลินิกยานยนต์
จากัด. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
วรัตดาภร อังวาณิชชากุล และพรพรรณ ประจักต์เนตร. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-WOM) ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนาเที่ยว
ของผู้บริโภค. ใน การประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 (หน้า 18).
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ศิวณัฐ กัลยาณวิชัย และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). คุณค่าของตราสินค้าและคุณค่าส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
เขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
12. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2550). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

76

ศิริมงคล ราชสันเทียะ และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการจอง
โรงแรมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2559). แนวโน้มตลาดรถจักรยานยนต์ ปี 2560. สืบค้นจาก
www.kasikorn.com.
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. (2553). เครือข่ายสังคม (Social Networking). สืบค้นจาก http://www.
vcharkarn.com/varticle/40698.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). เดินไป ปั่นไป ก้าวข้ามมายาคติ.
สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/35848-8%B4.html.
อิสริย ตรีประเสริฐ และนิตนา ฐานิตธนกร. (2559). ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า พฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
อรวรรณ ลลิตแจ่มเลิศ. (2557). ทัศนคติและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: Free Press.
Aghaei, M., Vahedi, E., Safari-Kahreh, M., & Pirooz, M. (2014). An examination of the
relationship between services marketing mix and brand equity dimensions.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 865-869.
Asshidin, N. H., Abidina, N., & Borhanb, H. B. (2016). Perceived quality and emotional
value that influence consumer’s purchase intention towards American and
local products. Procedia Economics and Finance, 35, 639 – 643.
Bright, L. F., Kleiser, S. B., & Grau, S. L. (2015). Too much Facebook? An exploratory
examination of social media fatigue. Computers in Human Behavior, 44, 148-155.
Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York:
Academic Press.
Cakmak, I. (2017). The role of brand awareness on brand image, perceived quality
and effect on risk in create brand trust. New Trends and Issues Proceedings
on Humanities and Social Sciences, 2(2), 177-186.

77

Erdem, K., Keller, L., Kuksoy, D., & Pieters, R. (2016). Understanding branding in a
digitally empowered world. International Journal of Research in Marketing,
33(1), 3-10.
Eastin, M. S., & LaRose, R. (2000). Internet self-efficacy and the psychology of the
digital divide. Journal of Computer Mediated Communication, 6(1), 45-66.
Fan, Y. W., & Miao, Y. F. (2012). Effect of electronic word-of-mouth on consumer
purchase Intention: The perspective of gender differences. International
Journal of Electronic Business Management, 10(3), 175-181.
Hajli, N. (2015). Social commerce constructs and consumer’s intention to buy.
International Journal of Information Management, 35, 183-191.
Hoy, W. K., & Cecil, G. M. (1991). Educational administration: Theory research and
practice (4th ed.). New York: Harper.
Jalilvand, M. R., Samiei, N., Dini, B., & Manzari, P. Y. (2012). Examining the structural
relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude
toward destination and travel intention: An integrated approach. Journal of
Destination Marketing & Management, 1(2), 134-143.
Kallas, P. (2017). Top 15 most popular social networking sites (and 10 apps!).
Retrieved from https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-socialnetworking-sites/.
Lu, Y., Zhao, L., & Wang, B. (2010). From virtual community members to C2C ecommerce
buyers: Trust in virtual communities and its effect on consumers’purchase
intention. Electronic Commerce Research and Applications, 9, 256-60.
Mishra, A., & Satish, S. M. (2016). eWOM: extant research review and future research
avenues. The Journal for Decision Makers, 41(3), 222–23.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Senecal, S., & Nantel, J. (2004). The Influence of online product recommendations
on consumers’ online choices. Journal of Retailing, 80, 159–169.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of
information technology: Toward a unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin M. (2013). Business research methods.
(9th ed.). South-Western: Cengage Learning.

78

ภาคผนวก

79

แบบสอบถาม
เรื่อง คุณคาตราสินคา ความรูจากสื่อสังคมออนไลน และปริมาณการสื่อสาร
แบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส ที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาตราสินคา ความรูจากสื่อ
สังคมออนไลน และปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากที่สง ผลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของวิชา บธ. 715 การคนควาอิสระ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทางผูวจิ ัยใครขอความรวมมือจาก
ผูใหสัมภาษณในการใหขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด โดยที่ขอมูลทัง้ หมดของทานจะถูก
เก็บเปนความลับ และใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาเทานั้น
ขอขอบพระคุณทุกทานทีก่ รุณาสละเวลาในการใหสัมภาษณ มา ณ โอกาสนี้
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับขอมูลของทานมากทีส่ ุด
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

 1) ต่ํากวา 20 ป
 4) 31 – 35 ป
 7) 46 – 50 ป

 2) 20 – 25 ป
 5) 36 – 40 ป
 8) 51 ป ขึ้นไป

2. อายุ
 3) 26 – 30 ป
 6) 41 – 45 ป

3. ระดับการศึกษา
 1) ต่ํากวามัธยมปลาย/ ปวช.  2) มัธยมปลาย/ ปวช.  3) อนุปริญญา/ ปวส.
 4) ปริญญาตรี
 5) ปริญญาโท
 6) ปริญญาเอก
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4. อาชีพ
 1) นักเรียน/ นักศึกษา
 2) เจาของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ
 3) พนักงานบริษัทเอกชน  4) ขาราชการ
 5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 6) แมบาน/ พอบาน
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 1) ต่ํากวา 15,000 บาท
 3) 25,001 – 35,000 บาท
 5) 45,001 - 55,000 บาท

 2) 15,000 – 25,000 บาท
 4) 35,001 – 45,000 บาท
 6) 55,001 บาท ขึ้นไป

สวนที่ 2 พฤติกรรมการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนตของ
ผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับขอมูลของทานมากทีส่ ุด
6. ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนตแบบปากตอปากทางอินเทอรเน็ตผานชองทางใด
โปรดเลือกตอบชองทางที่ทานใชบอยทีส่ ุด
 1) เว็บไซต (Website)
 2) เว็บบอรด (Web board)
 3) บล็อก (Block)
 4) ไลฟแชท (Live Chat)
 5) ไฮไฟว (Hi5)
 6) อินสตาแกรม (Instagram)
 7) ทวิตเตอร (Twitter)
 8) ยูทูป (YouTube)
 9) ไลน (Line)
 10) เฟซบุก (Facebook)
 11) อีเมล (E-mail)
 12) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........
7. ทานใชรถจักรยานยนตยหี่ อใด กรณีมมี ากกวา 1 คัน โปรดเลือกตอบยีห่ อทีท่ านใชบอยทีส่ ุด
 1) ฮอนดา (Honda)
 2) ยามาฮา (Yamaha)  3) ซูซูกิ (Suzuki)
 4) คาวาซากิ (Kawasaki)  5) ดูคาติ (Ducati)
 6) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........
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8. รถจักรยานยนตของทานราคาเทาใด กรณีมากกวา 1 คัน โปรดเลือกตอบราคาของคันที่ทานใชบอยที่สุด
 1) นอยกวา 50,000 บาท
 2) 50,001 - 100,000 บาท
 3) 100,001 - 150,000 บาท
 4) 150,001 - 200,000 บาท
 5) 200,001 - 250,000 บาท
 6) 250,001 – 300,000 บาท
 7) 300,001 บาท ขึ้นไป
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด
เพียงชองเดียว
โดยมีความหมายหรือขอบงชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยนอยทีส่ ุด
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
การตระหนักรูใ นคุณภาพของตราสินคา (Perceived Brand Quality: PBQ)
1. ทานคิดวา รถจักรยานยนตที่มีตราสินคาดีมีคุณภาพจะมีอายุการใชงานที่
ยาวนาน
2. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่มีชื่อเสียงมีผลทําใหผบู ริโภค
ตัดสินใจซื้อไดโดยงาย
3. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตมีอิทธิพลทีท่ ําใหผบู ริโภคเชื่อถือ
ในคุณภาพของสินคา
4. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานซื้อมีการบริการหลังการ
ขายที่ดี
ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty: BL)
5. ทานคิดวา ตนเองมีความภักดีตอตราสินคารถจักรยานยนตที่ทานเลือกซื้อ
6. เมื่อทานตองการซื้อรถจักรยานยนตคันใหม ทานจะเลือกตราสินคาที่ทาน
ใชประจําเปนอันดับแรก

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
นอยที่สุด
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
นอยที่สุด

7. ทานยินดีซื้อรถจักรยานยนตตราสินคาเดิมที่ทานใชอยูประจําถึงแมจะมี
(5) (4)
ราคาสูง
8. ทานชื่นชอบตราสินคารถจักรยานยนตที่ทานซื้อมากกวาตราสินคาอื่น
(5) (4)
ดานการตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness: BW)
9. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานซื้อมีความเปนสากลงาย
(5) (4)
ตอการจดจํา
10. ทานพบเห็นตราสินคารถจักรยานยนตที่ซื้อจากโฆษณาตาง ๆ
(5) (4)
11. ทานคิดวา ผูบริโภคมีความรูสึกคุนเคยกับตราสินคาของรถจักรยานยนต
(5) (4)
ที่ทานซื้อ
12. ตราสินคารถจักรยานยนตที่ทานซื้อเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ
(5) (4)
ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา (Brand Association: BA)
13. รถจักยานยนตที่ทานเลือกใชในปจจุบันมีประสิทธิภาพการใชงานที่
(5) (4)
เหมาะสมกับราคา
14. รถจักรยานยนตที่ทานเลือกใชอยูในปจจุบันมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
(5) (4)
เหมาะสมกับราคา
15. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานเลือกใชเปนที่ยอมรับใน
(5) (4)
กลุม ผูบริโภค
16. ทานคิดวา ตราสินคาของรถจักรยานยนตที่ทานเลือกใชมีลักษณะโดดเดน
(5) (4)
กวาตราสินคาอื่น
ความรูจากสื่อสังคมออนไลน (Knowledge Acquisition from Social Media: KS)
17. ทานมีการเก็บรวบรวมขอมูลในการซื้อรถจักรยานยนตผานสื่อสังคม
(5) (4)
ออนไลนอยางตอเนื่อง
18. ทานจะนําขอมูลผานสื่อสังคมออนไลนมาเปรียบเทียบบริษัทคูแขงขัน
(5) (4)
เพื่อใชในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเสมอ
19. ทานติดตามขอมูลของรถจักรยานยนตผานสื่อสังคมออนไลนจาก
(5) (4)
ซัพพลายเออรอยูเสมอ
20. ทานติดตามขอมูลของรถจักรยานยนตผานสื่อสังคมออนไลนจากรัฐบาล
(5) (4)
อยูเสมอ
ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปาก (eWOM Volume: EV)
21. ทานคิดวา ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากสงผลตอความนาเชื่อถือ
(5) (4)
ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
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(3)

(2)
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(1)
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(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
22. ทานคิดวา ปริมาณความถี่ในการสงขอมูลแบบปากตอปากยิ่งมีมากก็จะ
สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตมากดวย
23. ทานคิดวา ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมีความถูกตองครบถวน
เพียงพอตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
24. ทานคิดวา ปริมาณการสงขอมูลแบบปากตอปากมีประโยชนตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
นอยที่สุด
(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

สวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด
เพียงชองเดียว
โดยมีความหมายหรือขอบงชี้ในการเลือกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นทีท่ าน เห็นดวยนอยทีส่ ุด
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
(Motorcycles’ Purchase Decision: PD)

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
นอยที่สุด

25. ทานมีการเปรียบเทียบรถจักรยานยนตที่มีนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีการ
สงเสริมการขายควบคูไปดวย
26. รถจักรยานยนตยี่หอที่ทานซื้อใชตอง ไดรับการรับรองวามีกระบวนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ
27. ทานมักซื้อรถจักรยานยนตมีนวัตกรรมใหมๆ ที่มีการสงเสริมการขาย
ควบคูไปดวย

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

28. ทานมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตในอนาคต

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

** ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ **
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