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บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค ์เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซือ้รถจักรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง โดยใช ้Conjoint 

Analysis โดยเป็นเทคนิคในการวิเคราะหค์วามชอบ หรือความเอนเอียงท่ีจะชอบ และมีผูต้อบแบบสอบถาม

ทัง้หมด 200 คน โดยมีการใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Questionnaire Online) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู 

ผลการวิจัยพบว่า การตดัสินใจซือ้ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดับแรก คือ “ราคา” โดยผูบ้ริโภคให้

ความสาํคัญกบัราคา 20,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้น “ขนาดเคร่ืองยนต”์ หรือซีซี โดยผูบ้ริโภค

ให้ความสาํคัญกับขนาด 250 ซีซี มากท่ีสุด  และถัดมาลาํดับท่ี 3 คือปัจจัยด้าน “อายุการใช้งานรถ” โดย

ผูบ้ริโภคให้ความสาํคัญกับอายุการใช้งานรถท่ี 1 ปี มากท่ีสุด และสุดทา้ยคือการรับประกัน โดยต้องมีการ

รบัประกนัเคร่ืองยนต ์3 เดือน เป็นองคป์ระกอบท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาเป็นลาํดบัสดุทา้ย 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยพบการระบาดของเชื ้อโคโรน่าไวรัส-2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ต้นมกราคม 2563 

จาํนวนผูติ้ดเชือ้ COVID-19 เพ่ิมขึน้ (แฉล้มวงษ์, 2564) ก่อใหเ้กิดความกังวลกับประชาชนไทยอีกครั้งหน่ึง     

ทัง้ความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะตามมา (จิตสุชน, 

2564) โดยมีผลของการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าฝ่ังผูป้ระกอบการยงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มท่ี จากมาตรการต่างๆ มากมายท่ี

สนับสนุนโดยรัฐ (แฉล้มวงษ์, 2564) และผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ท่ีภาครัฐท่ีออกมา ไม่ว่าจะเป็น

มาตรการ Lockdown หรือการหยุดชะงักลง แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายภาครัฐผ่านมาตรการเยียวยาเพ่ือ

ประคบัประคองเศรษฐกิจก็ตาม ซึ่งสาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่า

การระบาดของโรคโควิด-19 กระทบต่อการจา้งงานแรงงานใน 9 สาขาการผลิต ครอบคลุมแรงงานมากกว่า     

8 ลา้นคน (นาสืบ, 2564) และในพืน้ท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด 13 จังหวัด “งดใหบ้ริการเดินรถเขา้-ออกเขต

พืน้ท่ีควบคมุสงูสุดและเขม้งวด” และ “จาํกดัการเดินรถ ระหว่างเขตพืน้ท่ีควบคุมสงูสดุและเขม้งวด (วิศาลจิตร, 

2564) 

ความหมายของรถจักรยานยนต ์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกาศ ณ วันท่ี 18 

มกราคมพ.ศ.2522 ได้ให้ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์เอาไว้ว่า รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

หมายความว่า รถจักรยานยนตท่ี์มิไดใ้ชร้บัจา้งบรรทุกคนโดยสาร (ประสาทไทย, 2561) และรถคลาสสิกเป็นรถ

ท่ีเต็มไปดว้ยงานศิลปะ มีการออกแบบทั่วทัง้คนั ไม่เหมือนกับรถยคุใหม่ท่ีเนน้ออกแบบมาเรียบ ๆ จึงทาํใหค้นท่ี

สนใจรูปลักษณก์ารออกแบบและส่ิงท่ีมาจากความคิดสรา้งสรรค ์(วชิระยนต,์ 2563) ส่วนรถเก่าท่ีมีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตรส์าํหรบัการสะสม และมีคุณค่าท่ีจะรกัษาหรือฟ้ืนฟู  (วิกิพีเดีย, 2563) และ “สินคา้มือสอง” หรือ

อีกนยัหน่ึงไดแ้ก่ สินคา้ท่ีเคยผ่านการใชง้านมาแลว้ บางท่านสนใจซือ้ของมือสองมาใช ้(ไทยรฐัออนไลน,์ 2555) 

และการรูถ้ึงกระบวนการตดัสินใจซือ้สินคา้ หรือบริการของผูบ้ริโภคอย่างละเอียด ตัง้แต่จุดแรกไปจนถึงสิน้สุด

กระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ การผลิตสินค้าหรือบริการ การวางแผน

การตลาด (นกุุลสมปรารถนา, 2564)  

ดังนั้นจากขอ้มูลดังกล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตัดสินใจซือ้รถจักรยานยนต์

คลาสสิกมือสองของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีจะนาํไปใชง้านวางแผนกลยุทธท์างธุรกิจใหต้รงต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุดว้ยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาการตดัสินใจซือ้รถจกัรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ

รถจกัรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง 

 

นิยามศัพท ์

รถจักรยานยนต์คลาสสิกมือสอง หมายถึง รถท่ีขับเคล่ือนด้วยกําลังเคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่กว่า

รถจักรยานมีล้อไม่เกิน ๒ ล้อ และเป็นรถคลาสสิกคือออกแบบมาในลักษณะยอ้นยุคโบราณ ให้กล่ินอายถึง

ความเก่าแก่มีรสนิยม และดมูีความเป็นประวติัศาสตรม์ีเร่ืองราว และเป็นท่ีผ่านการใชง้านมาแลว้ 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะไดเ้ขา้ใจความชอบตลอดจนลกัษณะการตัดสินใจซือ้

รถจักรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง และสามารถนาํผลการวิจัยไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจใหม้ีคุณลักษณะท่ีสาํคัญ

ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 2. ผลการวิจัยในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์สาํหรบันักวิชาการ หรือผูท่ี้สนใจในการนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การศึกษาวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือเป็นขอ้มลูในการวิจยัในครัง้ต่อไป 

 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) Borden (1984) ได้กล่าวว่า “ส่วนประสมทาง

การตลาดจะถกูผสมผสานและพฒันาขึน้เพ่ือรบัมือกบัปัญหาท่ีตอ้งเผชิญอย่างต่อเน่ือง ในตลาดท่ีเปล่ียนแปลง

และทา้ทายอยู่เสมอ” และต่อมา  ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2552) ไดใ้หค้วามหมายเพ่ิมเติมถึง ส่วนประสม

การตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจตอ้งใชเ้พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาด
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เป้าหมาย หรือเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคัญของกลยุทธการตลาด ท่ีธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย และต่อจากนั้น เสรี วงษ์มณฑา (2542,หนา้ 17) ได้ให้ความหมายว่า ส่วนผสม

การตลาดเป็นตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการติดต่อส่ือสารองค์การ และ

เพ่ิมเติมจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (2541) ได้อธิบายถึงส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

อีกความหมายหน่ึงจาก ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2541, หนา้ 337-339) ไดส้รุปถึงแนวคิดกลยทุธก์ารตลาด

สาํหรบัธุรกิจ   ไว้ดังนี ้คือ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซึ่งตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของ

มนุษย ์คือส่ิงท่ีผู้ขายมอบให้แก่ลูกคา้ 2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในรูปของตัวเงิน 

และราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ซึ่งผลิตภัณฑน์ัน้ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา

เขาจะตัดสินใจซือ้   3) ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) หมายถึงสถานท่ีให้บริการในส่วนแรกคือการเลือก 

ทาํเลท่ีตัง้ (Location) ของธุรกิจ  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคัญในการ

ติดต่อส่ือสารซึ่งเกี่ยวกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายและผูใ้หบ้ริการ 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Decision Making) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 ข, หน้า 192)  ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า ในการท่ี

ผูบ้ริโภคจะซือ้สินคา้ใดสินคา้หน่ึงนัน้ ตอ้งมีกระบวนการตัง้แต่เร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ 

โดยพิจารณาเป็นขั้นตอน ดังนี ้การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายในการแสวงหาภายนอก การประเมิน

ทางเลือกการตัดสินใจซื ้อ ทัศนคติหลังการซื ้อ และต่อมา กัลยรตัน์ โตสุขศรี (2552) ได้ให้ความหมายว่า 

ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด และทัศนคติท่ีเกี่ยวกับบุคคลอื่นมี 2 ดา้น คือทัศนะคติ

ดา้นบวกและทัศนะคติด้านลบ ซึ่งมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค และ

ต่อมา ฉัตยาพร เสมอใจ (2550:46) ไดใ้หค้วามหมายของการตัดสินใจว่า เป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะ

กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และ

บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูล และขอ้จาํกัดของสถานการณ ์ การตัดสินใจจึง

เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค  

 



5 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)  

 ความหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม มีผูใ้ห้คาํอธิบายไวด้ังนี ้Hair et.al. (2006) กล่าวว่า 

Conjoint Analysis เป็ นเทคนิคทางสถิ ติการวิ เคราะห์ตัวแป รหลายตัว (Multivariate technique) ท่ีถูก

พัฒนาขึน้ เพ่ือศึกษาและเข้าใจความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่ออรรถประโยชน์ (Utility) ของผลิตภัณฑ์และ

บริการนั้นๆ โดยผู้บริโภคจะประเมินอรรถประโยชน์จากคุณลักษณะ (attributes)  ท่ีหลากหลายในแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ และค่าระดับ (Level) ท่ีต่างกันไปตามคุณลักษณะโดยการนํามาพิจารณาพรอ้มๆ กัน ซึ่งเป็น

ความหมายของศัพท์คําว่า “Conjoint” และต่อมา มนตรี พิริยะกุล, (2555 :  252) อธิบายถึงการวิเคราะห์

องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นเทคนิคในการวิเคราะหค์วามชอบและความเอนเอียงท่ีจะชอบของ

ผูบ้ริโภค โดยสนใจว่าจะมอบคุณค่าในดา้นใดใหก้ับลูกคา้ และอีกหน่ึงความหมายจาก อาทิตยา วงศว์านิช, 

(2559) คือวิธีการท่ีใชจ้ะวิเคราะหข์อ้มูลโดยมีการอา้งอิงจากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ริโภคท่ีไดม้าก และ

มีการพิจารณาหลายๆปัจจัยไปพร้อมกัน เพ่ือเปรียบเท่ียบหาข้อดีและข้อเสีย (Trade-Off) ของแต่ละรูป

ทางเลือก  และอีกห น่ึงคําอ ธิบ ายแบ่ งเป็ นวิ ธีจาก Hair, Black, Babin & Anderson, (2010 , p.283) 

ความหมายคือ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมมีหลายวิธีดว้ยกัน แต่ท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั และไดผ้ลใหร้ะดับ

ท่ีน่าพอใจ สมจริง มีอยู่ 3 วิธีการ ไดแ้ก่ 1) Full-profile เป็นการวดัผลทางออ้ม (Indirect measurement) ซึ่ง

เป็นวิธีการท่ีผูต้อบแบบสอบถามนัน้ เห็นการด์ทัง้หมดพรอ้มกนั เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณาใหค้ะแนน

ตามความพอใจ โดยเหมาะกับกรณีท่ีมีชุดคุณลกัษณะใหพิ้จารณาจาํนวนหน่ึง และ 2) Adaptive เป็นวิธีการ

วดัผลจากการนาํเสนอคุณลกัษณะท่ีผูต้อบใหค้วามสนใจอยู่แลว้ เพ่ือใหเ้ป็นการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

โดยไม่ตอ้งเสียเวลากบัการตัง้คาํถามท่ีจะไม่ไดป้ระโยชนห์รือทราบผลอยู่แลว้ว่าผูต้อบแบบสอบถามจะไม่เห็น

คุณค่า และวิธีท่ี 3) Choice-Based หรือ (Discrete-Choice) เป็นการเลือกเก็บข้อมูลจากชุดคุณลักษณะท่ี

ผูต้อบชอบมากท่ีสดุซํา้ๆ กัน จากชุดคุณลกัษณะจาํนวน 3-5 ชดุโดยแสดงสถานการณใ์หผู้ต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาในครัง้นีผู้ศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ ดงันี ้ 
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 1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาการตัดสินใจซือ้รถจักรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง โดย

มีปัจจยัลกัษณะดา้น ราคา, ขนาดเคร่ืองยนต ์(ซีซี), อายกุารใชง้าน, และการรบัประกนั 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ผูบ้ริโภค ท่ีเคยซือ้รถจักรยานยนต์คลาสสิก 

มือสอง ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีประเทศไทย มีกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 200 ราย 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา วิจัยครัง้นีม้ีระยะเวลาดาํเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 ถึงเดือน

เมษายน 2565 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นี ้คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซือ้รถจักรยานยนตค์ลาสสิก 

มือสอง ทั้งท่ีเคยซื ้อจากหน้าร้าน และซื ้อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ซื ้อในกลุ่ม Facebook และเว็บไซต ์

Kaidee.com เป็นตน้ และใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และคัดกรอง

จาํนวนของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา และใช้เทคนิคในการวิเคราะห์หาความชอบ ความเองเอียงท่ีจะชอบ 

(Conjoint Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

 

ขั้นตอนในการสร้างคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากการสัมภาษณ ์(Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี

เคยซื ้อรถจักรยานยนต์คลาสสิกมือสองแล้ว เพ่ือคัดเลือกคุณ ลักษณะหรือปัจจัยท่ีมีความเหมาะสม             

และนาํมาใช้ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม และเปรียบเทียบคุณลักษณะจากการสัมภาษณ์เบือ้งตน้ ท่ีมี

ความเหมือนและแตกต่างกัน เพ่ือใช้เป็นการสรุปข้อมูลตัวอย่าง จากนั้นกําหนดคุณลักษณะและระดับ

คุณลักษณะ (Attribute & Level) ซึ่งการแบ่งนี ้จะพิจารณาจากความสนใจของกลุ่มลูกค้า ท่ีตัดสินใจซือ้รถ 

เพ่ือจะเป็นการจาํลองแบบทางเลือก ไดด้งัตารางนี ้

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดคณุลักษณะ และระดบัคณุลกัษณะ (Attribute & Level) จากการสมัภาษณ(์Interview) 
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คุณลักษณะ (Attribute) ระดับของคุณลักษณะ(Attribute Level) 

   

1. ราคา  20,000 บาท 

  25,000 บาท 

  30,000 บาท 

   

2. ขนาดเคร่ืองยนต ์(ซีซี)  150 ซีซ ี

  200 ซีซ ี

  250 ซีซ ี

   

3. อายกุารใชง้าน     1 ปี 

  2 ปี 

  3 ปี 

   

4. การรบัประกนั  3 เดือน 

  6 เดือน 

 

การสร้างชุดคุณลักษณะ (Card) 

 สรา้งชุด Concept Card โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละผลการสรา้งขอ้มูลพบว่า ไดช้ดุคุณลกัษณะ

ทัง้หมด 13 ชุด รวม Hold Out จาํนวน 4 ชดุ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการใหค้ะแนน หรือ (Rating) 

ตามความสนใจท่ีมีต่อชดุคุณลักษณะในแต่ละชดุ มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0 คะแนน คือผูต้อบแบบสอบถาม 

ไม่สนใจซือ้แน่นอน และไล่ระดบัไปถึง 10 คะแนน คือผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจซือ้แน่นอน หลังจากนั้น

จึงไดน้าํชดุคณุลกัษณะทัง้ 13 ชดุคณุลกัษณะ ไปจดัทาํเป็นชดุขอ้มลูในรูปแบบภาพ เพ่ือใหง่้ายต่อการทาํความ

เขา้ใจของผูต้อบ และง่ายต่อการประเมินอีกดว้ย สามารถทาํผ่านช่องทางออนไลน ์โดยลดการสัมผัส สะดวก 

สามารถทาํท่ีบา้นหรือท่ีทาํงานได ้ ดังภาพตัวอย่างแบบสอบถามต่อไปนี ้ 
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(ท่านมีความสนใจซือ้รถจกัรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง มากนอ้ยเพียงใด)

 

ภาพ 1. Concept Card แสดงรูปแบบรถจกัรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic ) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 68 โดยมีช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 50 และมีระดับการศึกษา      

คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 52 และในสัดส่วนของรายได ้คือ 15,000-25,000 คิดเป็นรอ้ยละ 47.5 

การวิเคราะห์ความสนใจ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์

องคป์ระกอบร่วม โดยการคัดเลือกคุณลักษณะ (Attribute) และระดับ (Level) และทาํการปรบัลดจาํนวนชุด

คณุลักษณะลง ใหเ้หลือแต่ปัจจัยท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นราคา, ปัจจยัดา้นเคร่ืองยนต ์(ซีซี), 

ปัจจัยดา้นอายุการใชง้าน, และปัจจัยดา้นการรบัประกัน  และนาํผลท่ีไดไ้ปวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคการวิเคราะห์

องคป์ระกอบรว่ม 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าความสาํคญัของคณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จาํนวน 200 คน 
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 ค่าความสาํคัญ (Important Value) 

 ราคา 30.162 

 ขนาดเคร่ืองยนต ์(ซีซี)                29.434 

 อายกุารใชง้าน 27.906 

 การรบัประกนั                 12.798 

 รวม 100.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างใหค้วามสาํคัญกับองคป์ระกอบดา้นราคามากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 

30.162 และรองลงมาก็คือขนาดเคร่ืองยนต์ (ซีซี) คิดเป็นร้อยละ 29.434 และถัดมาท่ีกลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคัญในอันดับท่ี 3 คือ อายุการใช้งาน คิดเป็นรอ้ยละ 27.906 และอันดับสุดท้ายท่ีกลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญั คือ การรบัประกนั  คิดเป็นรอ้ยละ 12.498 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความสนใจของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จาํนวน 200 คน 

องคป์ระกอบของรถ 

(Attributes) 
ระดับขององคป์ระกอบ 

(Level of Attribute) 

ระดับความสนใจ

ในองคป์ระกอบ 

(Utility) 

ราคา 20,000 บาท .456 

   

 25,000 บาท .029 

 

 30,000 บาท   -.484 

   

ขนาดเคร่ืองยนต ์(ซีซี)    150 ซีซ ี -.394 
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 200 ซีซ ี .046 

   

 250 ซีซ ี .349 

   

อายกุารใชง้าน 1 ปี .472 

   

 2 ปี -.039 

 

 3 ปี -.433 

 

การรบัประกนั 3 เดือน .027 

 

 6 เดือน -.027 

   

(Constant) 5.270 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถจกัรยานยนตค์ลาสสิก

มือสอง โดยในแต่ละปัจจยัสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 ปัจจัยดา้นราคาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซือ้ท่ีราคา 20,000 บาท มากท่ีสุดโดย มีค่าเท่ากับ 

.456 รองลงมาก็คือ ราคา 25,000 บาท มีค่าเท่ากับ .029 และลาํดบัสุดทา้ยราคา 30,000 บาท มีค่าเท่ากบั -

.484 

 ปัจจยัดา้นขนาดเคร่ืองยนต ์(ซีซี) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจซือ้ท่ีขนาด 250 ซีซี  มากท่ีสุดโดย 

มีค่าเท่ากบั .349 รองลงมาก็คือ ขนาด 200 ซีซี มีค่าเท่ากบั .046 และลาํดบัสดุทา้ยขนาด 150 ซีซี มีค่าเท่ากับ 

-.394 

 ปัจจยัดา้นอายกุารใชง้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตดัสินใจซือ้รถท่ีอายกุารใชง้านท่ี 1 ปี มากท่ีสุด มี

ค่าเท่ากบั .472 รองลงมาก็คือ 2 ปี มีค่าเท่ากบั -.039 และลาํดบัสดุทา้ยท่ี 3 ปี มีค่าเท่ากบั -.433 
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 ปัจจัยดา้นการรบัประกัน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจซือ้รถท่ีมีการรบัประกนัท่ี 3 เดือนมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเท่ากบั .027 และสดุทา้ยคือ 6 เดือน มีค่าเท่ากบั -.027 

 

โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี ้

 Y = 5.270 + (.456) (X1) + (.029) (X2) + (-.484) (X3) + (-.394) (X4) + (.046) (X5) + (.349) (X6) 

+ (.472) (X7) + (-.039) (X8) + (-.433) (X9) + (.027) (X10) + (-.027) (X11) 

ความหมายของสมการ 

Y = ค่าคงท่ี 

X1 = ราคา 20,000 บาท  

X2 = ราคา 25,000 บาท 

X3 = ราคา 30,000 บาท 

X4 = 150 ซีซี 

X5 = 200 ซีซี 

X6 = 250 ซีซี 

X7 = อายกุารใชง้าน 1 ปี 

X8 = อายกุารใชง้าน 2 ปี 

X9 = อายกุารใชง้าน 3 ปี 

X10 = รบัประกนั 3 เดือน 

X11 = รบัประกนั 6 เดือน 

เมื่อพิจารณาสมการพบว่ากลุ่มตัวอย่างใหค้วามสาํคัญในการตัดสินใจซือ้รถตามระดับความสนใจใน

องคป์ระกอบท่ีอายกุารใชง้าน 1 ปี มากท่ีสดุโดยมีค่าเท่ากบั .472 รองลงมาคือซือ้รถท่ีราคา 20,000 บาท โดยมี
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ค่าเท่ากับ .456 ต่อมาขนาดของเคร่ืองยนตคื์อ 250 ซีซี มีค่าเท่ากับ .349 และการรบัประกนัท่ีใหค้วามสาํคัญ

ในการตดัสินใจซือ้คือ 3 เดือน มีค่าเท่ากบั .027 

ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามโดยจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาครัง้นีส่้วนมากเป็นเพศชาย จาํนวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68  และช่วงอายุมากท่ีสุดคือ 25-35 ปี 

จาํนวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 ต่อมาคือระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 104 คนเป็นกลุ่ม

ใหญ่ท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 52 ส่วนรายได้นั้นกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ มีรายไดร้ะหว่าง 15,000-

25,000 บาทต่อเดือน โดยมจีาํนวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.5 

การตดัสินใจซือ้รถจกัรยานยนตค์ลาสสิกมือสองของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัแสดงความสนใจเกี่ยวกบัการ

ตัดสินใจซือ้ โดยผู้วิจัยแบ่งรูปแบบความสนใจในการตัดสินใจซือ้ ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ราคา 2) ขนาด

เคร่ืองยนต ์3) อายุการใชง้านรถ 4) การรบัประกนั เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือเรียงลาํดบัตามความสนใจของรูปแบบ

การตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า ราคา ได้รับความสนใจมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก อันดับท่ีสอง คือ ขนาด

เคร่ืองยนต ์(ซีซี) อันดับท่ีสาม คือ อายุการใชง้าน และอันดับสุดทา้ย คือ การรบัประกัน และอธิบายภาพรวม

ของการใหค้วามสาํคญัในการเลือกซือ้รถของผูบ้ริโภคไดด้งันี ้

ปัจจัยดา้นราคา ไดร้บัความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด โดยมีค่าความสาํคญัอยู่ท่ี 30.162 และ

ลูกคา้ชอบรถท่ีราคา 20,000 บาท มากทีสุด มีค่าเท่ากับ .456 มากกว่าราคา 25,000 และ 30,000 โดยมีค่า

เท่ากบั .029 และ-.484 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นขนาดเคร่ืองยนต ์(ซีซี) ไดร้บัความสนใจจากกลุ่มตวัอย่างเป็นอนัดบั 2 โดยมีค่าความสาํคัญ

อยู่ท่ี 29.434 และลกูคา้ใหค้วามสนใจกบัเคร่ืองยนต ์250 ซีซีมากท่ีสดุ มีค่าเท่ากับ .349 ซึ่งลกูคา้ชอบมากกว่า 

200 ซีซี และ 150 ซีซี โดยมีค่าเท่ากบั .046 และ -.394 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นอายกุารใชง้านของรถ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจอยู่ในลาํดบัท่ี 3 โดยมีค่าความสาํคญันอ้ย

กว่าขนาดเคร่ืองยนตเ์ล็กนอ้ย โดยมีค่าความสาํคญัเท่ากบั 27.906 โดยลูกคา้ชอบรถท่ีมีอายกุารใชง้านมาแลว้ 

1 ปีมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั .472 ซึ่งลกูคา้ชอบมากกว่าอายกุารใชง้าน 2 ปี และ 3 ปี โดยมีค่าเท่ากบั -.039 และ 

-.433 ตามลาํดบั 
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ปัจจัยด้านการรบัประกัน ได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุด เป็นลาํดับสุดท้าย โดยมีค่า

ความสาํคัญเพียง 12.498 เท่านั้น โดยระยะเวลาการรบัประกันท่ีตรงใจลูกคา้คือ 3 เดือนมีค่า .027 ซึ่งลูกค้า

สนใจมากกว่า 6 เดือน โดยมีค่าเท่ากบั -027 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 200 คน ท่ีเคยซือ้รถมาก่อนแลว้ไดใ้หค้วามสาํคัญในการ

ตัดสินใจท่ีจะซื ้อรถจักรยานยนต์คลาสสิกมือสอง โดยให้ความสาํคัญกับราคามากท่ีสุดคือ 20,000 บาท 

รองลงมาคือ ขนาดเคร่ืองยนต ์โดยขนาดท่ีลูกคา้เลือกและสนใจซือ้มากท่ีสดุคือ 250 ซีซี โดยมีอายกุารใชง้านท่ี 

1 ปี และให้ความสําคัญกับการรับประกันน้อยท่ีสุด โดยเหตุผลท่ีราคามาเป็นอันดับแรกสาเหตุมาจาก            

ค่าครองชีพท่ีพุ่งสูงขึน้ โดยจากบทความของกรุงเทพธุรกิจ อธิบายว่าสถานการณ์ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี

ปรบัตวัสูงขึน้ ผลมาจากกลไกราคานํา้มันท่ีปรบัตวัสงูขึน้ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนสินคา้ และ

ค่าขนส่ง กระทบอย่างมากจากค่าครองชีพท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และดา้นดา้นศูนยว์ิจยักสิกรไทย เปิดเผยว่า

ครวัเรือนยงัมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพท่ีสงูขึน้โดยเฉพาะในส่วนของราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม โดย

ในระยะขา้งหนา้สถานการณร์าคาสินคา้ยังมีแนวโนม้ปรบัเพ่ิมขึน้ ทัง้จากตน้ทนุวตัถดิุบท่ีสูงขึน้ต่อเน่ืองมาจาก

การปรบัเพ่ิมขึน้ของราคาพลังงานช่วงท่ีผ่านมา ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครวัเรือนยังคงมี

ความเปราะบาง มาตรการภาครฐัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบรรเทาค่าใชจ้่าย เช่น การตรงึราคาสินคา้ท่ีมีความจาํเป็น

ต่อการดาํรงชีวิตจึงมีความจาํเป็นอย่างมาก (กรุงเทพธุรกิจ, 2565) และขนาดเคร่ืองยนตอ์าจมีส่วนในการกิน

นํา้มัน หรือปล่อยไอเสียระหว่างการขับข่ี แต่ไม่ไดห้มายความว่า มันจะกินตามความจุอย่างท่ีทุกคนเข้าใจ    

โดยขนาดเคร่ืองยนตท่ี์เรานบักันเป็นลิตร หรือซีซี หมายถึงขนาดของหอ้งเผาไหมท้ัง้หมดในเคร่ืองยนตต์ัวนั้นๆ 

หอ้งเผาไหม้ คือจุดท่ีเคร่ืองยนตด์ูดอากาศเข้าไปสันดาปเกิดการระเบิดเป็นแรงขับไปยังชุดลูกสูบ ทาํใหเ้กิด

กาํลงั (ชบูรรจง, 2563)  

และจะเห็นไดว้่า อายกุารใชง้านของรถก็มีส่วนสาํคญั และอีกนยันห์น่ึงคือค่าเส่ือมราคาของรถคือศตัรู

ของมลูค่าตัวรถ ถา้ไม่ใช่รถท่ีขึน้แท่นไปอยู่ในชัน้ “รถคลาสสิก” ราคารถก็จะมีแต่ตก ถดถอยนอ้ยลง แต่ถา้มอง

มมุกลับ ส่ิงนั้นคือโอกาสสาํหรบัใครท่ีกาํลงัมองหารถสักคนั ท่ีตอนป้ายแดงยังไม่มีโอกาสประจวบเหมาะท่ีจะ

ซือ้ รถมือสองในแต่ละช่วงปีอายุรถ มีส่ิงท่ีคุณจะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจกับสภาพรถ โดยเลือกรถช่วงอายุท่ียังไม่เก่า

มาก เลือกมือสองดีๆ อาจได้รถไม่ต่างจากป้ายแดง (CHOBROD, 2561) และส่วนของการรับประกันรถมี
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รายละเอียดคือ การรบัประกันคุณภาพจะเร่ิมขึน้เมื่อคุณลงนามรบัรถคันนั้นไวค้รอบครองแลว้ และชิน้ส่วนแต่

ละชิน้นั้นรบัประกันไม่เท่ากัน  ดว้ยความทนทานในการใช้งานแตกต่างกันบ้างอาจจะเส่ือมสภาพไวหรือช้า 

ขึน้อยู่กับเจา้ของรถเอง การเส่ือมคุณภาพหรือทาํงานบกพรอ่ง ตอ้งการเกิดจากการใชท้ั่วไปของลูกคา้เท่านั้น 

(Ridebuster.com, 2560) โดยปัจจัยในด้านต่างๆ เหล่านี้คือ ราคา หรือขนาดเคร่ืองยนต์ ไปจนถึงการ

รบัประกนันํา้ ลว้นมีเหตผุลต่างๆท่ีลกูคา้ใหค้วามสนใจและตดัสินใจซือ้ 

 

ข้อเสนอแนะเชงิกลยุทธ ์

การศึกษาของงานวิจัยชิน้นีท้าํใหไ้ดพ้บว่า การตัดสินใจซือ้รถจักรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง สามารถ

นาํไปใชป้ระกอบการอา้งอิงในการศึกษา และการวิจยัในเร่ืองอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหส้มบูรณไ์ดดี้ยิ่งขึน้ และรวมถึง

สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวิเคราะห ์ปรบัปรุง ใหส้อดคลอ้งกับความความตอ้งการในการตดัสินใจซือ้รถของ

ผูบ้ริโภค และเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจซือ้ใหไ้ด้มากท่ีสุด โดยการศึกษาและการทาํวิจัยพบว่าการตัดสินใจซือ้ 

ของผูบ้ริโภค 3 อนัดบัแรก (Importance Values) คือ 

 1.ราคาเป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคัญมากท่ีสุด ( Important Value = 30.162 ) โดย

ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจซือ้รถจกัรยานยนตค์ลาสสิกมือสอง โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกมากท่ีสดุคือ 

ราคา 20,000 บาท และรองลงมาคือ 25,000 บาท หมายถึงผูบ้ริโภคในกลุ่มนี ้ใส่ใจเร่ืองราคาเป็นอันดับตน้ๆ 

ยิ่งราคาท่ีถกูลงก็ทาํใหน่้าสนใจมากขึน้ 

 2.ขนาดเคร่ืองยนต์ (ซีซี) เป็นปัจจัยท่ีผู้บริโภคเลือกให้ความสาํคัญมาเป็นอันดับท่ี 2 โคยมีค่าดังนี ้       

( Important Value = 29.434 ) หากเทียบดูแลว้ ค่าตัวเลขจะน้อยกว่าราคา เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น และขนาด

ของเคร่ืองยนต ์ท่ีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเลือกคือ ชนาด 250 ซีซี เป็นขนาดท่ีใหค้วามสาํคัญมากท่ีสดุ และ

รองลงมา คือ 200 ซีซี จดุนีท้าํใหเ้ราเห็นถึงความตอ้งการของเคร่ืองยนต ์ โดยเฉพาะรถคลาสสิกมือสอง   ลกูคา้

จะเลือกซีซีท่ีสงูกว่าเป็นอนัดบัแรก ซึ่งหมายความว่าขนาดเคร่ืองยนตท่ี์มากทาํใหเ้หมาะกับการขบัทางไกลเป็น

ตน้ 

 3.อายกุารใชง้านของรถกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกมาเป็นลาํดับท่ี 3 ความหมายคือ ก่อนท่ีจะถึง

กระบวนการดูอายกุารใชง้านรถ ทางผูบ้ริโภคจะมองราคาก่อนอนัดับแรก ตามมาดว้ยซีซี และสดุทา้ยอายุการ
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ใชง้าน โดยมีค่าดังนี ้ ( Important Value = 27.906 ) ซึ่งหากมองดูแลว้ค่าตัวเลขก็ห่างกันเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น

โดยสภาพของรถอาจดไูดจ้ากอายกุารใชง้าน หากปีใชง้านนอ้ย หมายถึงสภาพรถก็ดดีู ไม่เก่าเกินไป เป็นตน้  

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยนี้เป็นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ Conjoint Analysis ดังนั้นในการวิจัยใน       

ครัง้ต่อไป ผูว้ิจัยมีความเห็นว่าควรศึกษาวิจัยท่ีเฉพาะเจาะจงใหม้ากขึน้ โดยอาจเลือกกลุ่มขนาดเคร่ืองยนต ์    

ท่ีอยู่ในรุน่และตลาดเดียวกนั เช่น รถบิก๊ไบค ์650 ซีซี หรือ 1,000 ซีซี เป็นตน้ ท่ีอยู่ในตลาดแข่งขนัเดียวกนั และ

ควรวิจยัในลกัษณะการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพอาจจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูในเชิงลึกมากยิ่งขึน้ 
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