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บทคัดยอ
หมวกนิ รภั ยเปนสิ่งจํ าเปนและสําคั ญอย างยิ่ งต อการขั บขี่รถจั กรยานยนต เพราะสามารถ
ปองกันไมใหเกิดการสูญเสียตอผูขับขี่ เนื่องจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นไมเพียงแตเปนการสูญเสียที่ตัว
บุค คลแต หมายถึ งความสู ญ เสี ย คนในครอบครั ว ซึ่ งทางภาครั ฐได ใ ห ค วามสํ าคั ญ เป น อย างยิ่ ง
อันจะเห็นไดจากการรณรงคจากทางภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุขณะขับขี่ตอประชากรใน
ประเทศ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อหมวกนิรภัย
ของผูขั บขี่ รถจักรยานยนต ในเขตลาดกระบังซึ่งจะเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนทั้งภาครัฐและธุรกิจ
อุตสาหกรรมหมวกนิรภัย การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 390 คน โดยใชแบบสอบถามจาก
รานคาที่จําหนายอะไหลและอุปกรณรถจักรยานยนต 6 แหง
ผลการศึก ษาขอมูลทั่ว ไปของกลุมตั ว อย างพบว าเปน เพศชายมากกว าเพศหญิ ง มีอายุ
ระหวาง 26 ป - 35 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สถานภาพโสด ใชรถจักรยานยนตเพื่อ
การเดิ น ทาง มีร ายได เฉลี่ย ไมเกิ น 10,000 บาทต อเดื อน ชว งเวลาในการขั บขี่ ร ถจั ก รยานยนต
ไม แน น อน ระยะทางในการขั บขี่ ร ถจั ก รยานยนต น อยกว า 10 กิ โ ลเมตร อั ต ราเร็ ว โดยเฉลี่ ย
40 - 80 กม.ตอชั่วโมง ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคหมวกนิร ภัย พบวา เคยมีหมวกนิรภั ย
มาแลว 1 ใบ เหตุ ผลสําคั ญที่สุดในการตั ดสินใจซื้อหมวกนิ รภั ยคือ เพื่อความปลอดภัย นิย มใช
หมวกนิรภั ยแบบเต็มใบ ราคาเฉลี่ยที่ซื้อ 499.4 บาท นิย มหมวกนิ รภัยสีดํา เคยสังเกตสัญ ลักษณ
รับรองมาตรฐาน มอก.369-2539 โดยจะเปลี่ยนหมวกนิรภัยเมื่อมีการชํารุดหรือเสียหาย สามารถ
ตัดสินใจซื้อไดดวยตนเอง ตํารวจและกฎหมายจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ สามารถคนหาขอมูล
กอนการตัดสินใจซื้อจากเพื่อนและผูใกลชิดตองการซื้อหมวกนิรภัยที่รานจําหนายอุปกรณตกแตง
รถจั กรยานยนต และอะไหล ผลการศึกษาเรื่ องสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัด สินใจซื้อ
หมวกนิรภัย พบวาดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา ทุกรายการ กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญมาก
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แสดงวาการตัดสินใจซื้อหมวกนิรภัยตองใชการพิจารณาหลาย ๆ ดานในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อเพราะผูบริโ ภคต องการที่จ ะได สิน ค าคุ ณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม ผลการวิ เคราะห
ความสัมพัน ธระหวางปจจัย สวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดั บการศึกษา และรายไดกับปจจั ย
การตลาดในการตัดสินใจซื้อหมวกนิรภัย ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
และด านการส งเสริ มการตลาด พบว าส ว นใหญ มี ค วามสัม พัน ธกั น อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
การศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะ คือ เรื่องระดับรายไดเนื่องจากผูขับขี่รถจักรยานยนตสวน
ใหญจะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ไมสูงมากนัก ดังนั้นจึงควรจะมุงเนนเรื่องของราคา โดยอาจจะมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ซื้อหมวก 2 ใบในราคาพิเศษ ซื้อหมวกนิรภัยแลวแจกของแถม
เปน ต น นอกจากนี้ การศึก ษาในเรื่ องของการตัด สิน ใจซื้อหมวกนิ รภั ย ทําใหทราบว าผูบริ โ ภค
สวนใหญ ใหความสําคัญ กับเรื่องของความปลอดภัยและกฎวินัย จราจรดังนั้นจึงควรจัด กิจกรรม
สนับสนุนภาครัฐในเรื่องของการรักษาวินัยจราจร และ ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่ เพื่อที่จะทําใหประชาชนใหความสนใจตอการสวมใสหมวกนิรภัย และจากการศึกษาประเภท
หมวกนิรภัยพบวาหมวกเต็มใบและสีดําไดรับความนิยม ดังนั้นจึงควรนําหมวกเต็มใบมาจําหนาย
โดยมีการจัดตูเสนอขายโดยมีหมวกเต็ มใบแสดงใหผูบริโภคสามารถสังเกตไดงาย สว นในเรื่อง
สวนประสมทางการตลาด พบวาหมวกนิ รภัย ที่ได รับความนิย ม โดยผูบริโ ภคจะใหความสนใจ
หมวกนิ ร ภั ย ที่มีรู ปทรงทัน สมัย สวมใสได สะดวกสบาย มีค วามทนทาน และได รั บมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ดังนั้นทางผูจําหนายควรจะเลือกหมวกนิรภัยที่มีคุณลักษณะดังขางตนเพื่อที่จะตรงใจ
กับผูบริโภคมากที่สุด
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