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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจาํหนาย 
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การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ

เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม จากการ
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชากรที่ซื้อรถจักรยานยนตใหมและจด
ทะเบียนในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  400  ราย  ผลการศึกษามีดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย   อายุระหวาง   31 – 40 ป    อาชีพคาขาย  รายได
เฉลี่ยตอเดือน   5,001 – 10,000  บาท  และระดับการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  

จากการศึกษา  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือรถจักรยานยนตคันลาสุดที่ใชใน
ครอบครัวเปนคันที่  2  และซื้อรถจักรยานยนตในลักษณะซื้อเงินผอน โดยนิยมใชรถจักรยานยนต
ยี่หอฮอนดามากที่สุด  มีขนาดเครื่องยนตระหวาง  100 – 110   ซีซี  สําหรับขอเสนอพิเศษที่ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับจากการซื้อรถจักรยานยนต  คือ  การแจกของแถมเชน  เสื้อ  หมวกฟรี  ในดาน
การไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูล
จากตัวแทนจําหนายรานคาในเขตอําเภอเวียงแหง   

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตอการเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตอยูใน
ระดับมากไดแก  ปจจัยดานบุคคล   ปจจัยดานผลิตภัณฑ  และปจจัยดานราคา    ปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีความสําคัญในระดับปานกลางไดแก  ปจจัยดานกระบวนการ   ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ    ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   และปจจัยดานการจัดจําหนาย  ตามลําดับ    
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก คุณภาพรถ  ยี่หอรถ     
และแบบ/รุนรถ   ตามลําดับ 

 ปจจัยดานราคา    ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตาม
เงื่อนไข       ราคาถูกกวาคูแขง    และราคาไมแตกตางจากคูแขง   ตามลําดับ     

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก      รานเปด
บริการมานาน    มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ   และมีปายแสดง
ราคาชัดเจน   ตามลําดับ   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  มีบริการ
เชา   -  ซ้ือ ( ผอนชําระ )     การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด    และมีของแถมพิเศษ
เมื่อซ้ือรถ     ตามลําดับ 

ปจจัยดานบุคคล  ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  พนักงานใหบริการ
ลูกคาทัดเทียมกันทุกราย    พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา    
และพนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา    ตามลําดับ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  ความ
ทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ    ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน และบรรยากาศ
ภายในราน   ตามลําดับ     

ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   การชําระเงินคา
เชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี      ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว    
และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว   ตามลําดับ     
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ABSTRACT 
 

The purpose  of  this  independent  study  was  to  study  the  marketing  mix factors  
affecting  consumers  selection  of motorcycles  dealerships  in   Wianghaeng  district, Chiang 
Mai  province.  The  data was  collected  by  questionnaires  from    400  respondents.   The  
results  of  this  study  were  as  follow:  

A  majority  of  the  respondents  were  males aged  between  31-40  years  old.  Most  
of  them  were   the  merchants  with  an  average  income of  between  5,001 – 10,000 Baht  
per  month  and  graduated  with  at  least  a  primary  education. 

A  majority  of  the  sample   purchased  a second  new  motorcycle  , the  most  popular  
brand  and  model  was  the  Honda  100- 110  cc. For  a  special  promotion , consumers  were   
given  free  accessories, and  were  given  helpful  information   from  the  dealerships  in   
Wianghaeng  district. 

  The  marketing  mix  factors  found  aspects  which  were  important  in  high  levels  
consisted  of :   people, product, price.  Factor  were  important  in  medium  level  consisted  of  
the  factor  inside  process, physical  evidence,  promotion,  place,  respectively. 

Product   mix  found  that  three  highest  mean  consisted  of  : quality  of   
motorcycles, brand  of  motorcycles, type  of motorcycles  , respectively. 
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Price  mix  found  that  three  highest  mean  consisted  of :   get  discount  under the  
condition  , cheaper   than others , the  same  price  as other  dealerships , respectively .  

Place  mix  found  that  three  highest  mean  consisted  of : the  store  open  for  a  long  
time ,  have  many  branches  for  service , clearance  of   price ,  respectively. 

Promotion mix found  that  three  highest  mean  consisted  of :   leasing  service ,   
extended  discount  before  final  payment, other  accessories  included with  the  bike,  
respectively.   

People  mix  found  that  three  highest  mean  consisted  of : the  same  service  , ready 
and willing  to  serve,   polite   and   honest  members  of  staff  for  consumers, respectively. 

Physical  Evidence  mix  found  that  three  highest  mean  consisted  of : the  
modernization  of  the   service  center ,  modern  equipment  in  office , atmosphere  of  the  store  ,  
respectively. 

Process  mix found  that  three  highest  mean  consisted  of :variety  of  payment  
methods  available , quick  service , duration  of  leasing  approval , respectively. 

  
 

 
 
 


