รายงานการศึกษาปญหาพิเศษ
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

นางสาว ดวงเดือน สมหวัง
นางสาว ลัดดา สุวรรณเพชร

การศึกษาปญหาพิเศษเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202-2202
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปการศึกษา 2555
แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ชื่อเรื่อง

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ กรณีศึกษานักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ผูศึกษา

นางสาว ดวงเดือน สมหวัง
นางสาว ลัดดา สุวรรณเพชร

ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา

นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การขายและการตลาด

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

บทคัดยอ
การศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ที่เลือกซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑอันดับหนึ่งคือ เรื่อง ขับขี่งาย สะดวกตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบี่ยง
มาตรฐานเทากับ 0.2457 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ เรื่อง มีรุนใหเลือ ก
หลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2363 / แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก และเรื่อง มีความสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2363
/แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ รูปแบบมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30
สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.2289 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และเรื่ อง มีก าร
รับประกันสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2289 / แปลความหมายไดวา
อยูในระดับมาก

การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา
อันดับหนึ่ง คือ เรื่องมีระบบผอนชําระ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2105 /
แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2099 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับสาม คือ
ราคาของคาอะไหลร วมทั้ งคาซอมบํารุ งหลั งจากการใชงาน มี คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2092 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการจัดจําหนาย พบวาความคิดเห็นของกลุนตัวอยางเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย อันดับหนึ่ง คือ เรื่องสถานที่ตั้งของรานขายรถหางาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2345 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสองคือ สถานที่ตั้งของ
รานขายรถสะดวกในการเดินทางไปใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2249 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และเรื่อง การจัดเรียงการจัดแสดงรถมีความเปนระเบียบ
สวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2249 / แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก และอันดับที่สาม คือ มีการแยกยี่หอและประเภทของรถจักรยานยนตเกียรธรรมดาและเกียร
อัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2224 / แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่ง คือ เรื่องพนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2321 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอองคือ
การโฆษณา เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือ พิมพ ฯลฯ มีความโดดเดนสะดุดตาดึงดูดใจ มีคาเฉลี่ยเทากั บ
4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2296 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และอันดับที่สาม
คือ มีการโฆษณาประชาสั มพันธขาวสารขอ มูลของรถจัก รยานยนตในสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.26
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2256 / แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก

คํานํา
การศึกษาปญหาพิเศษในครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีพรอมทั้งไดผลงานที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับธุรกิจที่เกี่ยวของ เพราะไดรับความกรุณา และชวยเหลืออยางดียิ่ง จากคณะครู แผนก
วิชาการขายและการตลาด ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา และไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง ในการใหคําแนะนํา
และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จสมบูรณเรียบรอยดวยความเอาใจใส
เปนอยางยิ่งมาตลอด ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจ
คอยใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เสมอมา
ทายสุด ขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
และรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ จนการศึกษาปญหาพิเศษฉบับนี้มีความสมบูรณอยางที่ตั้งใจไว

ดวงเดือน สมหวัง
ลัดดา สุวรรณเพชร

สารบัญ
บทที่
1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
วัตถุประสงคของการศึกษา
ตัวแปรในการศึกษา
ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
นิยามศัพท
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษา
2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
วิวัฒนาการของรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3
วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสรางเครื่องมือในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร
ตอนที่ 2 ปจจัยทางการตลาด
5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผล
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หนา
1
2
2
2
3
3
4
5
7
15
17
19
22
23
24
24
24
28
33
44
46
47
49
50

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ

หนา
28

2
3

แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแผนกวิชาที่กําลังศึกษา
แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับชั้น

28
29

4

แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามที่พกั อาศัยในขณะศึกษา

30

5

แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง

30

6

31

7

แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามรายไดตอเดือน
แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

8

สิ่งสําคัญในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ
แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

32

9

ผูที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจซือ้ รถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติ
แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง

33

จําแนกตามดานผลิตภัณฑ
10 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยดานราคา

31

35

11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย

37

12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

38

13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมาย
ของปจจัยดานผลิตภัณฑ

40

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมาย

หนา
41

ของปจจัยดานราคา
15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมาย

42

ของปจจัยดานการจัดจําหนาย
16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมาย

43

ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

