
  
ซ 

สารบัญ 
 

                   หนา 
กิตติกรรมประกาศ         ค 
บทคัดยอภาษาไทย         ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ฉ 
สารบัญตาราง          ญ 
บทที่ 1  บทนํา          1 

1.1 หลักการและเหตุผล        1 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา       2 
1.3 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา       3 
1.4 นิยามศัพท         3 

บทที่  2   ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของ       4 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ       4 
2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ        8 

บทที่  3   ระเบยีบวิธีการศกึษา        10 
3.1   ขอบเขตการศึกษา        10 
3.2   การเก็บรวบรวมขอมูล        11 
3.3   เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล       11 
3.4  การวิเคราะหขอมูล        12 
3.5 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา       13  
3.6 สถานที่ใชในการศึกษา         13 

บทที่ 4   ผลการศึกษา         14 
สวนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     15 
สวนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล 

ตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
ของผูตอบแบบสอบถาม      24  
 
 
 



  
ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
 

                      หนา 
 สวนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล 
  ตอการตัดสินใจเเลือกรานจาํหนายรถจักรยานยนต 
  ของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  
  จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ  รายได   
 และระดับการศึกษา       37 

สวนที่  4    ขอมูลปญหาในการเลือกซื้อรถจักรยานยนตจากราน 
จําหนายของผูตอบแบบสอบถาม        89 

บทที่  5   สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ   90 
5.1 สรุปผลการศึกษา        90 
5.2 อภิปรายผล         107 
5.3 ขอคนพบ         109 
5.4 ขอเสนอแนะ         112 

บรรณานุกรม          115
ภาคผนวก          116 
ประวัติผูเขียน          124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง           หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   15 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   15 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ  16 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได 

เฉลี่ยตอเดือน        17 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 

การศึกษา         18 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลําดับ 

การซื้อรถจักรยานยนตคันลาสุดที่ใชในครอบครัว    19 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ลักษณะการซื้อรถจักรยานยนตคันลาสุด     19 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอ 

รถจักรยานยนตที่ซ้ือ        20 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาด 

เครื่องยนตของรถจักรยานยนตที่ซ้ือ      21 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ขอเสนอพิเศษที่ไดรับในการซื้อรถจักรยานยนต    22 
11        แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลง 

ขอมูลที่มีผลตอการซื้อรถจักรยานยนต      23 
12        แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        24 

13         แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานราคา 
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถาม        25 
 
 



  
ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
14        แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานการจัด 

จําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
ของผูตอบแบบสอบถาม       26 

15        แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานการสงเสริม   
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
ของผูตอบแบบสอบถาม       28 

16 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานบุคคลที่มี 
ผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
ของผูตอบแบบสอบถาม       30 

17         แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานลักษณะทาง  
กายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
ของผูตอบแบบสอบถาม       31 

18         แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย และระดับของปจจัยดานกระบวนการ 
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
ของผูตอบแบบสอบถาม       32 

19 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด                                         34 
20 แสดงคาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี 

ผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
ของผูตอบแบบสอบถาม       36 

21 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการ 
ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 ในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ    37 
22 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจ 
 เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 ในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ    38 
 
 



  
ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
23 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
 ของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
 จําแนกตามเพศ        39 
24 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 

ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
จําแนกตามเพศ        41 

25 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการ 
ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
จําแนกตามเพศ        43 

26 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
        ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
   จําแนกตามเพศ        45 
27 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผล 

ตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
 ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
 จําแนกตามเพศ        46 
28 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี 

ผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
จําแนกตามเพศ        48 
 
 
 



  
ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
29 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผล 

ตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  
จําแนกตามรายได        49 

30 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานราคาที่มีผล 
ตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 

 ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
 จําแนกตามรายได        51 
31 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ  
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 
จําแนกตามรายได        53 

32 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
จําแนกตามรายได        56 

33 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการ 
ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม   
จําแนกตามรายได        59 

34 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  
จําแนกตามรายได        62 
 
 
 



  
ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
35 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผล 

ตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
 ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม    
 จําแนกตามรายได        64 
36 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี 

ผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
 ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
 จําแนกตามรายได        67 
37 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
  ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
  จําแนกตามระดับการศึกษา       69 
38 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการ 

ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
  ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม  
 จําแนกตามระดับการศึกษา       71 
39 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายที่มี 

ผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม  
จําแนกตามระดับการศึกษา       73 

40 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 

 ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม   
 จําแนกตามระดับการศึกษา       76 
 
 
 



  
ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง          หนา 
41 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการ 

  ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
  ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม    

จําแนกตามระดับการศึกษา       79 
42 แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
 ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม    
 จําแนกตามระดับการศึกษา       82 
43         แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผล 

 ตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของ 
 ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม   
 จําแนกตามระดับการศึกษา       84 

44         แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด 
   ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต 
   ของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม   
   จําแนกตามระดับการศึกษา       87 


