
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที ่มีผลตอการเลือกรานจําหนาย

รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  ในครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ซ้ือรถจักรยานยนตในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
จํานวน  400  ราย  ไดผลการวิเคราะห ขอมูลจําแนกออกเปน  4  สวน ดังนี้ 

สวนที่    1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  นําเสนอในรูปแบบตารางแจกแจง
ความถี่  และรอยละ ประกอบไปดวยขอมูลเพศ  อายุ  อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  ระดับการศึกษา  
ลําดับที่ซื้อรถจักรยานยนตคันลาสุดที่ใชในครอบครัว     ยี่หอรถจักรยานยนตที่ซื้อ  รูปแบบ
รถจักรยานยนตที่ใชในปจจุบัน  กําลังเครื่องยนตของรถจักรยานยนตที่ซื้อ  ขอเสนอพิเศษที่ไดรับ
ในการซื้อรถจักรยานยนต  แหลงขอมูลที่ไดรับทราบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต  โดยมีรายละเอียด
แสดงในตารางที่   1-11   

สวนที่  2   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่  และรอยละ 
ประกอบไปดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด     
ดานบุคคล  ดานลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการโดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 12-20 
     สวนท่ี  3   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ  รายไดและระดับการศึกษานําเสนอใน
รูปแบบคาเฉลี่ย และแปลผลโดยรายละเอียดแสดงในตารางที่     21 -45 

สวนท่ี  4  ขอม ูลป ญหาในการซื ้อรถจ ักรยานยนตจากร านจําหนายของผู ตอบ
แบบสอบถาม   เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการซื้อรถจักรยานยนตจากรานจําหนาย
ของผูตอบแบบสอบถามในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริม
การตลาด     ดานบุคคลดานลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ   
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่  1    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 

  

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 

   หญิง 
238 
162 

 59.5 
 40.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่  1  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน  238   คน  คิดเปน   
รอยละ  59.5   และจําแนกเปนเพศหญิง   จํานวน  162   คน  คิดเปนรอยละ  40.5  ตามลําดับ 
 
ตารางที่   2    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 

    มากกวา  50  ปขึ้นไป 

96 
208 
80 
16 

  24.0 
  52.0 
  20.0 
   4.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่  2  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีชวงอายุระหวาง   31 – 40 ป  มากที่สุด
จํานวน  208   คน  คิดเปนรอยละ  52.0   รองลงมาเปนชวงอายุระหวาง  20 – 30 ป  จํานวน  96   คน   
คิดเปนรอยละ  24.0    ชวงอายุระหวาง   41 – 50   ปจํานวน  80   คน  คิดเปนรอยละ  20.0 และชวง
อายุมากกวา   50  ปขึ้นไปจํานวน   16   คน  คิดเปนรอยละ  4.0  ตามลําดับ 
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ตารางที่  3   แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
รับราชการ/พนักงานหนวยงานราชการ 

                            พนักงานบริษัทเอกชน 
                            ประกอบธุรกิจสวนตวั 
                            พนักงานรฐัวิสาหกจิ 
                            คาขาย 
                            เกษตรกร                     
                            รับจาง 
                            แมบาน 

54 
30 
56 
8 

116 
96 
38 
2 

13.5 
7.5 
14.0 
2.0 
29.0 
24.0 
9.5 
0.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่  3   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพคาขายมากที่สุดจํานวน  116    คน  

คิดเปนรอยละ   29.0 รองลงมาเปนอาชีพเกษตรกรจํานวน  96 คน  คิดเปน 
รอยละ  24.0   อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวจํานวน   56  คน   คิดเปนรอยละ  14.0   รับราชการ/
พนักงานหนวยงานราชการจํานวน  54  คน   คิดเปนรอยละ   13.5   อาชีพรับจางจํานวน   38   คน   
คิดเปนรอยละ   9.5    อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน   30  คน   คิดเปนรอยละ  7.5   อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน   8   คน    คิดเปนรอยละ   2.0    และอาชีพแมบาน   2   คน  คิดเปน
รอยละ  0.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่  4   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
                             ต่ํากวาหรือเทากับ   5,000  บาท 
                               5,001 – 10,000  บาท 
                             10,001 – 15,000  บาท 
                             15,001 – 20,000  บาท 
                             20,001 – 25,000  บาท 
                             มากกวา  25,000   บาทขึ้นไป 

100 
180 
82 
18 
12 
8 

25.0 
45.0 
20.5 
4.5 
3.0 
2.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4     พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 – 
10,000  บาท  จํานวน  180  คน  คิดเปนรอยละ  45.0  รองลงมาเปนต่ํากวาหรือเทากับ   5,000  บาท
จํานวน  100  คน  คิดเปนรอยละ  25.0     รายได10,001 – 15,000  บาทจํานวน  82   คน  คิดเปนรอย
ละ   20.5    รายได15,001 – 20,000   บาทจํานวน   18  คน  คิดเปนรอยละ  4.5     รายได  20,001 – 
25,000  บาทจํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ   3.0    และรายไดมากกวา 25,000  บาทขึ้นไป   
จํานวน  8   คน  คิดเปนรอยละ  2.0  ตามลําดับ 
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ตารางที่  5   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
                           ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
                           มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
                           อนุปริญญา/ปวส. 
                           ปริญญาตรี 
                           สูงกวาปริญญาตรี 

126 
114 
82 
72 
6 

31.5 
28.5 
20.5 
18.0 
1.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่  5  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลายมากที่สุด  จํานวน  126  คน  คิดเปนรอยละ  31.5   รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.จํานวน  114   คน  คิดเปนรอยละ  28.5    ระดับอนุปริญญา/ปวส.จํานวน  82   คน  คิด
เปนรอยละ  20.5     ระดับปริญญาตรีจํานวน   72    คน   คิดเปนรอยละ  18.0   และระดับสูงกวา
ปริญญาตรีจํานวน  6   คน  คิดเปนรอยละ  1.5  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6        แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลําดับการซื้อ
รถจักรยานยนตคันลาสุดที่ใชในครอบครัว  

 

ลําดับการซื้อรถจักรยานยนต จํานวน รอยละ 
                                 คันที่  1 
                                 คันที่  2 
                                 คันที่  3 
                                 คันที่  4  
                                 มากกวาคันที่  5  

72 
232 
66 
28 
2 

18.0 
58.0 
16.5 
7.0 
0.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่  6  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือรถจักรยานยนตคันลาสุดที่ใชใน
ครอบครัวเปนคันที่  2   จํานวน  232  คน   คิดเปนรอยละ  58.0   รองลงมาซื้อรถจักรยานยนตคันนี้
เปนคันแรกจํานวน  72   คน   คิดเปนรอยละ  18.0     รถจักรยานยนตคันนี้เปนคันที ่ 3   จํานวน  66  
คน   คิดเปนรอยละ  16.5    รถจักรยานยนตคันนี้เปนคันที่   4   จํานวน  28  คน   คิดเปนรอยละ  0.7    
และรถจักรยานยนตมากกวาคันที่  5   จํานวน  2  คน   คดิเปนรอยละ  0.5  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  7    แสดงจํานวนและรอยละของผู ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะการซื ้อ              

รถจักรยานยนตคันลาสุด 
 

ลักษณะการซื้อรถจักรยานยนต จํานวน รอยละ 
                                          เงินสด 
                                          เงินผอน 

66 
334 

16.5 
83.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่  7  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือรถจักรยานยนตคันลาสุดโดยระบบ

เงินผอนจํานวน   334  คน    คิดเปนรอยละ   83.5   และซื้อรถจักรยานยนตโดยระบบเงินสดจํานวน   
66  คน    คิดเปนรอยละ   16.5  ตามลําดับ 
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ตารางที่  8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยี่หอรถจักรยานยนตที่ซ้ือ 
 

ยี่หอรถจักรยานยนต จํานวน รอยละ 
                                         ฮอนดา 

   คาวาซาก ิ
                                         ซูซูกิ 

ไทเกอร 
ยามาฮา 
เจอารด ี

364 
4 
32 
12 
60 
12 

91.0 
1.0 
8.0 
3.0 
15.0 
3.0 

หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามไดเลอืกตอบมากกวา  1  ขอ  จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  400  ราย 
 

จากตารางที่  8    พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมใชรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา
มากที่สุด  จํานวน  364   คิดเปนรอยละ  91.0  รองลงมานิยมใชรถจักรยานยนตยี่หอยามาฮาจํานวน  
60   คิดเปนรอยละ  15.0    นิยมใชรถจักรยานยนตยี่หอซูซูกิจํานวน  32   คิดเปนรอยละ  8.0   นิยม
ใชรถจักรยานยนตยี่หอไทเกอร , เจอารดีจํานวน   12  คิดเปนรอยละ    3.0    และนิยมใช
รถจักรยานยนตยี่หอคาวาซากิจํานวน  4   คิดเปนรอยละ  1.0  ตามลําดับ 
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ตารางที่   9     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดเครื่องยนตของ     
รถจักรยานยนตที่ซ้ือ 

 

ขนาดเครื่องยนตของรถจักรยานยนต จํานวน รอยละ 
                                   ต่ํากวา  100  ซีซี 
                                   100 – 110  ซีซี 
                                   125  ซีซี 
                                   มากกวา  125  ซีซี 

24 
272 
140 
70 

6.0 
68.0 
35.0 
17.5 

หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามไดเลอืกตอบมากกวา  1  ขอ  จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  400  ราย 

 
จากตารางที่ 9  พบวาผู ตอบแบบสอบถาม  สวนใหญใชรถจักรยานยนตที่มีขนาด

เครื่องยนต  100 – 110   ซีซีจํานวน  272  คิดเปนรอยละ  68.0    รองลงมาใชรถจักรยานยนตที่มี
ขนาดเครื่องยนต   125   ซีซีจํานวน 140  คิดเปนรอยละ  35.0   ใชรถจักรยานยนตที่มีขนาด
เครื่องยนตมากวา   125   ซีซีจํานวน  70  คิดเปนรอยละ  17.5   และใชรถจักรยานยนตที่มีขนาด
เครื่องยนตต่ํากวา 100  ซีซี  จํานวน  24   คิดเปนรอยละ  6.0  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
22 
 

ตารางที่  10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามขอเสนอพิเศษที่ไดรับ
ในการซื้อรถจักรยานยนต 

 

ขอเสนอพิเศษ จํานวน รอยละ 
                    มีประกันภัยฟรี 1 ป 
                    มีการตรวจเช็ครถฟรี 1 ป 
                    มีสวนลดพิเศษ 
                    มีการใหเครคิตในการซอมรถ 
                    เช็ครถฟรีทุก  1,000  กิโลเมตร 
                    แถมอุปกรณตกแตงรถจักรยานยนต 
                    แจกของแถมเชน  เสื้อ  หมวกฟรี 
                    เปลี่ยนน้ํามันเครื่องในราคาพิเศษ 

80 
118 
294 
8 
32 
18 
352 
36 

20.0 
29.5 
73.5 
2.0 
8.0 
4.5 
88.0 
9.0 

หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามไดเลอืกตอบมากกวา  1  ขอ  จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  400  ราย 

 
จากตารางที่  10  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดขอเสนอพิเศษในการแจกของ

แถมเชน  เสื้อ  หมวกฟรี   จํานวน  352   คิดเปนรอยละ  88.0   รองลงมามีสวนลดพิเศษจํานวน  294  
คิดเปนรอยละ  73.5    มีการตรวจเช็ครถฟรี  1  ปจํานวน  118   คิดเปนรอยละ   29.5  มีประกันภัย
ฟรี  1  ปจํานวน   80   คิดเปนรอยละ  20.0    เปลี่ยนน้ํามันเครื่องในราคาพิเศษจํานวน  36   คิดเปน
รอยละ  9.0   เช็ครถฟรีทุก  1,000  กิโลเมตรจํานวน   32   คิดเปนรอยละ  8.0   แถมอุปกรณตกแตง
รถจักรยานยนตจํานวน   18   คิดเปนรอยละ  4.5   และมีการใหเครคิตในการซอมรถจํานวน  8   คิด
เปนรอยละ  2.0   ตามลําดับ 
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ตารางที่  11     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแหลงขอมูลที่ไดรับ   
ทราบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต 

 

แหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
ตัวแทนจําหนายรานคาในเขตอําเภอเวียงแหง 
ส่ือโฆษณา 
เพื่อน/ญาติ/ผูรวมงาน 
การออกบูธโชวตามหางและรานตาง ๆ 
รถโฆษณา 
ใบปลิว 
สถานีวิทยุชุมชน 
โทรทัศน 
หนังสือพิมพ 
วารสาร/นิตยสาร 
ไปรษณยีบัตร 
ส่ืออินเตอรเน็ต 

306 
154 
244 
58 
46 
92 
36 
88 
36 
14 
2 
18 

76.5 
38.5 
61.0 
14.5 
11.5 
23.0 
9.0 
22.0 
9.0 
3.5 
0.5 
4.5 

หมายเหตุ : ผูตอบแบบสอบถามไดเลอืกตอบมากกวา  1  ขอ  จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  400  ราย 

 
จากตารางที่   11   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลจากตัวแทนจําหนาย

รานคาในเขตอําเภอเวียงแหงมากที่สุด  306   คิดเปนรอยละ  76.5   รองลงมาไดรับขอมูลจากเพื่อน/
ญาติ/ผูรวมงานจํานวน  244  คิดเปนรอยละ  61.0    ส่ือโฆษณาจํานวน  154  คิดเปนรอยละ    38.5
ใบปลิวจํานวน  92   คิดเปนรอยละ  23.0   โทรทัศนจํานวน  88   คิดเปนรอยละ  22.0   การออกบูธ
โชวตามหางและรานตาง ๆ จํานวน   58   คิดเปนรอยละ  14.5  รถโฆษณาจํานวน  46 คิดเปนรอยละ  
11.5   สถานีวิทยุชุมชน,หนังสือพิมพจํานวน   36   คิดเปนรอยละ  9.0   ส่ืออินเตอรเน็ตจํานวน  18   
คิดเปนรอยละ  4.5   วารสาร/นิตยสารจํานวน  14   คิดเปนรอยละ  3.5  และไปรษณียบัตรจํานวน  2  
คิดเปนรอยละ  0.5   ตามลําดับ 
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สวนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกรานจําหนาย 
 รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม                       
ตารางที่   12    แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มผีลตอการ

ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที่    12     พบวาปจจัยดานผลิตภณัฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย

รถจักรยานยนตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( 4.08 ) ปจจยัยอยที่อยูในระดบัมากที่สุด
ไดแก คุณภาพรถ( 4.59 )   ปจจัยยอยในระดับมากไดแก ยี่หอรถ(4.33)  แบบ/รุนรถ(4.07)   ความ
นาเชื่อถือของราน(4.06)   และรานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง(4.05)   และปจจยัยอยในระดับปาน
กลางไดแก  ช่ือเสียงราน (3.42)  ตามลําดบั

ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 

ปจจัย 
ดานผลิตภัณฑ 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย แปลผล 

คุณภาพรถ 268 67.0 106 26.5 20 5.0 6 1.5 - - 4.59 มาก
ที่สุด 

ยี่หอรถ 236 59.0 84 21.0 62 15.5 14 3.5 4 1.0 4.33 มาก 

แบบ/รุนรถ 164 41.0 114 28.5 110 27.5 12 3.0 - - 4.07 มาก 

ความนาเชื่อถือ
ของราน 

160 40.0 112 28.0 122 30.5 6 1.5 - - 4.06 มาก 

รานเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง 

154 38.5 126 31.5 106 26.5 14 3.5 - - 4.05 มาก 

ช่ือเสียงราน 110 27.5 75 18.7 127 31.7 52 13.0 36 9.0 3.42 ปาน
กลาง 

คาเฉล่ียรวม 4.08 มาก 
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ตารางที่   13     แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจ  
เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  
ปจจัยดานราคา  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย แปลผล 

  มีสวนลดเมื่อ
ซื้อตามเงื่อนไข 

240 60.0 80 20.0 40 10.0 38 9.5 2 0.5 4.29 
 

มาก 
 

ราคาถูกกวา
คูแขง 

212 53.0 104 26.0 48 12.0 36 9.0 - - 4.23 มาก 

ราคาไม
แตกตางจาก
คูแขง  

120 30.0 100 25.0 80 20.0 58 14.5 42 10.5 3.49 ปาน
กลาง 

มีหลายราคาให
เลือก 

102 25.5 78 19.5 128 32.0 92 23.0 - - 3.47 ปาน
กลาง 

ราคาตรงตามที่
โฆษณา 

132 33.0 78 19.5 64 16.0 44 11.0 82 20.5 3.33 ปาน
กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.76 มาก 
 

จากตารางที่   13  พบวาปจจยัดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย 
รถจักรยานยนตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(3.76) ปจจยัยอยที่อยูในระดับมาก 
ไดแก มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงือ่นไข (4.29 )  และราคาถูกกวาคูแขง (4.23)  และปจจัยยอย 
ในระดบัปานกลางไดแก  ราคาไมแตกตางจากคูแขง (3.49 )  มีหลายราคาใหเลือก (3.47)      
และราคาตรงตามที่โฆษณา  (3.33)  ตามลําดับ
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ตารางที่   14    แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ  
การตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

 จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

คาเฉลี่ย แปลผล 

รานเปดบริการมา
นาน 

170 42.5 128 32.0 96 24.0 6 1.5 - - 4.15 
 

มาก 
 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกแกลูกคา
ในการเลือกซื้อ 

168 42.0 126 31.5 84 21.0 20 5.0 2 0.5 4.09 
 

มาก 
 

มีปายแสดงราคา
ชัดเจน 

79 19.7 72 18.0 61 15.2 66 16.5 122 30.5 2.80 ปาน
กลาง 

จัดเรียงสินคาเปน
หมวดหมูและเปน
ระเบียบ 

11 2.7 7 1.7 201 50.2 82 20.5 99 24.7 2.37 นอย 
 

ทําเลที่ตั้งอยูในจุด
ที่สะดวกสาํหรับ
ลูกคา 

17 4.2 35 8.7 75 18.7 170 42.5 103 25.7 2.23 นอย 
 

มีปายรานบอก
ชัดเจน 

9 2.2 19 4.7 77 19.2 136 34.0 159 39.7 1.95 นอย 

ชวงเวลาที่
ใหบริการ  ชวย
อํานวยความ
สะดวกในการ
ติดตอ 

- - - - 17 4.2 160 40.0 223 55.7 1.48 นอย
ที่สุด 

 

มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ 

3 0.7 1 0.2 40 10.0 97 24.2 259 64.7 1.48 นอย
ที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.56 ปาน
กลาง 



  
27 
 

จากตารางที่   14    พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (2.56) ปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก
ไดแก  รานเปดบริการมานาน(4.15)  และมีหลายสาขา เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือก
ซ้ือ(4.09)  ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก มีปายแสดงราคาชัดเจน(2.80)   ปจจัยยอยในระดับ
นอยไดแก  จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ(2.37)    ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับ
ลูกคา (2.23)  และมีปายรานบอกชัดเจน(1.95)  และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก   ชวงเวลาที่
ใหบริการชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอ(1.48)    และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ(1.48 )  
ตามลําดับ  
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ตารางที่   15    แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจกัรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ปจจัยดาน 
การสงเสริม
การตลาด  จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
คาเฉลี่ย แปลผล 

มีบริการเชา-ซ้ือ 
(ผอนชาํระ) 

235 58.7 137 34.2 28 7.0 - - - - 4.51 มาก
ที่สุด 

การใหสวนลดเมื่อ
ชําระคาสินคาครบ
กอนกาํหนด 

240 60.0 82 20.5 48 12.0 30 7.5 - - 4.33 
 

มาก 
 

มีของแถมพิเศษเมื่อ
ซ้ือรถ 

210 52.5 84 21.0 78 19.5 26 6.5 2 0.5 4.18 มาก 

การจัดกิจกรรมนอก
ราน เชน  เปลี่ยน
ถายน้าํมันเครื่องฟรี     
การประกวดรอง
เพลงคาราโอเกะ 

142 35.5 90 22.5 108 27.0 56 14.0 
 

4 1.0 3.77 
 

มาก 
 

การรวมเปน
ผูสนับสนุนในงาน
การกุศล เชนงานวัน
เด็กแหงชาติงาน
กีฬาอบต 

81 20.2 50 12.5 205 51.2 35 8.7 29 7.2 3.29 ปาน
กลาง 

มีบริการทดลองขับ
ข่ีกอนตัดสินใจซื้อ 

25 6.2 20 5.0 95 23.7 160 40.0 100 25.0 2.27 นอย 

คุณภาพของของ
แถมที่ไดรับ 

7 1.7 13 3.2 55 13.7 150 37.5 175 43.7 1.81 นอย 

การจัดสาธิตและ
แนะนาํ
รถจักรยานยนตรุน
ใหม เชน  มีรถให
ทดลองขับพรอมรับ
ของชาํรวย 

5 1.2 11 2.7 47 11.7 120 30.0 217 54.2 1.66 นอย 
 

ใหบริการเมื่อรถมี
ปญหาถึงแมหมด
ระยะเวลาประกัน 

3 0.7 7 1.7 49 12.2 91 22.7 250 62.5 1.55 นอย 
 

คาเฉลี่ยรวม 3.04 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่  15   พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง(3.04)   ปจจัยยอยที่อยูในระดบั
มากที่สุดไดแก   มีบริการเชา- ซ้ือ (ผอนชําระ) (4.51)   ปจจัยยอยในระดับมากไดแก   การใหสวนลด
เมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.33)  มีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ (4.18)  และการจัดกิจกรรมนอก
ราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี  การประกวดรองเพลงคาราโอเกะ (3.77)    ปจจัยยอยในระดับ
ปานกลางไดแก  การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต. 
(3.29)   และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   มีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ (2.27)   คุณภาพ
ของของแถมที่ไดรับ(1.81)  การจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับ
พรอมรับของชํารวย(1.66)  และใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน(1.55)  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี   16      แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการ 

ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  
ปจจัยดาน
บุคคล  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย แปลผล 

พนักงานใหบริการ
ลูกคาทัดเทียมกัน
ทุกราย 

299 74.7 97 24.2 4 1.0 - - - - 4.73 
 

มากที่สุด 

พนักงานพรอมที่
จะใหบริการและ
เต็มใจจะชวยเหลือ
ลูกคาตลอดเวลา 

287 71.7 109 27.2 4 1.0 - - - - 4.70 
 

มากที่สุด 
 

พนักงานมีความ
สุภาพ  มีความเปน
มิตร  และมีความ
ซ่ือสัตยตอลูกคา 

229 57.2 148 37.0 23 5.7 - - - - 4.51 
 

มากที่สุด 
 

พนักงานใหบริการ
ทั้งกอนและหลัง
การขายไดตรงตาม
เวลาที่สัญญาไว  

177 44.2 125 31.2 78 19.5 20 5.0 - - 4.14 
 

มาก 
 

พนักงานใช
อุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงานที่
ทันสมัยในการ
บริการลูกคา 

92 23.0 73 18.2 89 22.2 97 24.2 49 12.2 3.15 
 

ปาน
กลาง 

 

คาเฉลี่ยรวม 4.24 มาก 

 
จากตารางที่   16 พบวาปจจัยด านบุคคลมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย

รถจักรยานยนตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.24)    ปจจัยยอยที่อยูในระดับมากที่สุด
ไดแก   พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.73)  พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจ
จะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.70)     และพนักงานมีความสุขภาพมีความเปนมิตรและมีความ
ซ่ือสัตยตอลูกคา(4.51)   ปจจัยยอยในระดับมากไดแก  พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย
ไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว (4.14 )   และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแกพนักงานใชอุปกรณ –
เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา (3.15 )  ตามลําดับ    
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ตารางที่   17    แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  
ปจจัยดานลักษณะ

ทางกายภาพ  
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย แปลผล 

ความทันสมัยของ
เครื่องมือใน
ศูนยบริการ 

90 22.5 166 41.5 116 29.0 26 6.5 2 0.5 3.79 
 

มาก 
 

ความทันสมัยของ
อุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงาน 

78 19.5 170 42.5 140 35.0 10 2.5 2 0.5 3.78 
 

มาก 
 

บรรยากาศภายใน
ราน 

46 11.5 162 40.5 140 35.0 52 13.0 - - 3.50 ปาน
กลาง 

ความสะอาดของ
หองน้ํา 

72 18.0 134 33.5 120 30.0 32 8.0 42 10.5 3.40 ปาน
กลาง 

ความสะอาดภายใน
ราน 

32 8.0 152 38.0 135 33.7 51 12.7 30 7.5 3.26 ปาน
กลาง 

ความสะอาดบริเวณ
รอบนอกราน 

15 3.7 15 3.7 85 21.2 135 33.7 150 37.5 2.02 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.29 ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่   17    พบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกราน

จําหนายรถจักรยานยนตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง(3.29)   ปจจัยยอยที่อยูในระดบั
มากไดแก   ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.79 )   และความทันสมัยของอุปกรณ-
เครื่องมือสํานักงาน(3.78 )  ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  บรรยากาศภายในราน(3.50)  ความ
สะอาดของหองน้ํา(3.40) และความสะอาดภายในราน (3.26 )    และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   
ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน (2.02  )    ตามลําดับ 

 
 



  
32 

 

ตารางที่   18    แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  
ปจจัยดาน
กระบวนการ  จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
คาเฉลี่ย แปลผล 

การชําระเงินคา
เชา-ซื้อลูกคา
สามารถเลือก
ชําระไดในหลาย
วิธี 

196 49.0 128 30.0 54 13.5 20 5.0 10 2.5 4.18 
 

มาก 
 

ใหบริการดวย
ความถูกตองใน
เวลาที่รวดเร็ว 

114 28.5 104 26.0 74 18.5 64 16.0 44 11.0 3.45 ปาน
กลาง 

 

ขั้นตอนการ
พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว 

85 21.2 74 18.5 151 37.7 63 15.7 27 6.7 3.31 ปาน
กลาง 

ศูนยบริการ
สามารถบริการ
ไดอยาง รวดเร็ว
ตรงเวลา 

32 8.0 44 11.0 212 53.0 76 19.0 36 9.0 2.90 
 

ปาน
กลาง 

 

การติดตอลูกคา
ทางโทรศัพท
หรือจดหมายเพื่อ
แจงขาวสาร เชน
แจงราคาประเมิน
คาซอม  ติดตาม
เอกสารประ 
กอบการจด 
ทะเบียนหรือโอน
กรรมสิทธิ์ 
เปนตน 

30 7.5 68 17.0 172 43.0 85 21.2 45 11.2 2.88 
 

ปาน
กลาง 

 

คาเฉลี่ยรวม 3.34 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่   18  พบวาปจจัยดานกระบวนการมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง(3.34 )   ปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก
ไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี (4.18)   และปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก   ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.45 )     ขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว (3.31)    ศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา(2.90)     และการติดตอ
ลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน(2.88 ) ตามลําดับ      
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ตารางที่   19    แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 

คาเฉล่ีย 
 

แปลผล 

ปจจัยดานบุคคล   
ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
ปจจัยดานราคา   
ปจจัยดานกระบวนการ  
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ปจจัยดานการจัดจําหนาย  

4.24 
4.08 
3.76 
3.34 
3.29 
3.04 
2.56 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่   19    พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน

จําหนายรถจักรยานยนตอยูในระดับมากไดแก  ปจจัยดานบุคคล(4.24 )  ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.08 ) 
และปจจัยดานราคา(3.76 )  และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก  ปจจัยดาน
กระบวนการ(3.34)  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.29 ) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(3.04 )  
และปจจัยดานการจัดจําหนาย(2.56 )   ตามลําดับ    
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ตารางที่   20     แสดงคาเฉลี่ย  และระดับของปจจัยยอยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจสูงสดุในแตละกลุมของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลอืกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คาเฉล่ีย ปจจัยสวนประสม

การตลาด 
ปจจัยยอย 

คาเฉล่ีย แปลผล 
ดานผลิตภัณฑ 1) คุณภาพรถ 4.59 มากที่สุด 
ดานราคา   
 

1) มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข 
2) ราคาถูกกวาคูแขง 

4.29 
4.23 

มาก 
มาก 

ดานการจดัจําหนาย 1) รานเปดบริการมานาน 
2) มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวก

แกลูกคาในการเลือกซื้อ 

4.15 
4.09 

มาก 
มาก 

ดานการสงเสริม
การตลาด  

1) มีบริการเชา-ซ้ือ (ผอนชาํระ) 4.51 มากที่สุด 

ดานบุคคล   
 

1) พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกัน
ทุกราย 

2) พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็ม
ใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา 

3) พนักงานมีความสุภาพ  มีความเปน
มิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา 

4.73 
 

4.70 
 

4.51 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

ดานลักษณะทาง
กายภาพ  

1) ความทันสมัยของเครื่องมือใน
ศูนยบริการ 

2) ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงาน 

3.79 
 

3.78 

มาก 
 

มาก 

ดานกระบวนการ  
 

1) การชาํระเงินคาเชา-ซ้ือ ลูกคาสามารถ
เลือกชําระไดในหลายวิธี 

4.18 มาก 
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จากตารางที่   20 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดคาเฉลี่ยของปจจัยยอยในแตละกลุมปจจยัสวน
ประสมการตลาดอธิบายไดดงันี้      
ปจจัยดานผลิตภัณฑ     พบวาปจจัยยอยที่อยูในระดับมากที่สุด  ไดแก  คุณภาพรถ  
ปจจัยดานราคา   พบวาปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก  ไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข

และราคาถูกกวาคูแขง  
ปจจัยดานการจัดจําหนาย  พบวาปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก  ไดแก  รานเปดบริการมา

นานและมีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ    
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   พบวาปจจัยยอยที่อยูในระดับมากที่สุด  ไดแก  มีบริการ

เชา   -  ซ้ือ ( ผอนชําระ )    
ปจจัยดานบุคคล  พบวาปจจัยยอยที่อยูในระดับมากที่สุด  ไดแก  พนักงานใหบริการลูกคา

ทัดเทียมกันทุกราย    พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา    และ
พนักงานมีความสุขภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  พบวาปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก  ไดแก  ความทันสมัย
ของเครื่องมือในศูนยบริการและความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน    

ปจจัยดานกระบวนการ  พบวาปจจัยยอยที่อยูในระดับมาก  ไดแก  การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  
ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี 
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สวนท่ี  3   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกรานจาํหนาย 
 รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  
               จําแนกตามเพศ  รายไดและระดับการศึกษา 
ตารางที่  21     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน

จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  
 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉล่ีย 

 
ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 

คุณภาพรถ 4.75 มากที่สุด 4.43 มาก 4.59 มากที่สุด 
ยี่หอรถ 4.48 มาก 4.18 มาก 4.33 มาก 
แบบ/รุนรถ 4.25 มาก 3.89 มาก 4.07 มาก 
ความนาเชื่อถือ 
ของราน 

3.98 มาก 4.14 มาก 4.06 มาก 

รานเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง 

4.12 มาก 3.98 มาก 4.05 มาก 

ช่ือเสียงราน 3.62 มาก 3.22 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 
คาเฉล่ียรวม 4.08 มาก 

 

จากตารางที่  21  พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก  คุณภาพรถ (4.75)      และปจจัยยอยในระดับมากไดแก   ยี่หอรถ
(4.48)   แบบ/รุนรถ (4.25)    รานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง(4.12)  ความนาเชื่อถือของราน (3.98)    
และชื่อเสียงราน(3.62)  ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในระดับมาก 
ไดแก  คุณภาพรถ(4.43)     ยี่หอรถ(4.18)   ความนาเชื่อถือของราน(4.14)  รานเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง(3.98)     แบบ/รุนรถ (3.89)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก ช่ือเสียงราน (3.22) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่  22     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชยีงใหม  

 จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉล่ีย 

 
ปจจัยดานราคา 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
มีสวนลดเมื่อซือ้ตามเงื่อนไข 4.33 มาก 4.25 มาก 4.29 มาก 
ราคาถูกกวาคูแขง 4.15 มาก 4.29 มาก 4.23 มาก 
ราคาไมแตกตางจากคูแขง 3.59 มาก 3.39 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 
มีหลายราคาใหเลือก 3.32 ปานกลาง 3.62 มาก 3.47 ปานกลาง 
ราคาตรงตามที่โฆษณา 3.11 ปานกลาง 3.55 มาก 3.33 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.76 มาก 
 

จากตารางที่  22  พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคา
ในระดับมากไดแก มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.33)   ราคาถูกกวาคูแขง(4.15)  และราคาไม
แตกตางจากคูแขง (3.59)      และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  มีหลายราคาใหเลือก(3.32)    
และราคาตรงตามที่โฆษณา (3.11) ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาในระดับมาก ไดแก  
ราคาถูกกวาคูแขง(4.29)   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.25)   มีหลายราคาใหเลือก (3.62)และราคา
ตรงตามที่โฆษณา(3.55)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก ราคาไมแตกตางจากคูแขง(3.39)      
ตามลําดับ 
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ตารางที่  23     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายที่มผีลตอการตัดสินใจเลือก
รานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวยีงแหง    

 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉล่ีย 

 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
รานเปดบริการมานาน 4.21 มาก 4.09 มาก 4.15 มาก 
มีหลายสาขาเพือ่อํานวย 
ความสะดวกแกลูกคาใน 
การเลือกซื้อ 

4.19 มาก 3.99 มาก 4.09 มาก 

มีปายแสดงราคาชัดเจน 2.90 ปานกลาง 2.70 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 
จัดเรียงสินคาเปน
หมวดหมูและเปนระเบียบ 

2.45 นอย 2.29 นอย 2.37 นอย 

ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่
สะดวกสําหรับลูกคา 

2.30 นอย 2.16 นอย 2.23 นอย 

มีปายรานบอกชัดเจน 1.59 นอย 2.31 นอย 1.95 นอย 
ชวงเวลาทีใ่หบริการชวย
อํานวยความสะดวกในการ
ติดตอ 

1.09 นอยที่สุด 1.87 นอย 1.48 นอยที่สุด 

มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 1.59 นอย 1.37 นอยที่สุด 1.48 นอยที่สุด 
คาเฉล่ียรวม 2.56 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 23   พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัด
จําหนายในระดับมากไดแก  รานเปดบริการมานาน(4.21)   และมีหลายสาขาเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ(4.19)    ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  มีปายแสดงราคาชัดเจน
(2.90)     ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ(2.45)     
ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา(2.30)    มีปายรานบอกชัดเจน(1.59)  และมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ (1.59)       และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก   ชวงเวลาที่ใหบริการชวยอํานวยความ
สะดวกในการติดตอ(1.09)   ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัดจําหนายในระดับมาก 
ไดแก  รานเปดบริการมานาน(4.09)   และมีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือก
ซ้ือ (3.99)      ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  มีปายแสดงราคาชัดเจน(2.70)    ปจจัยยอยใน
ระดับนอยไดแก    มีปายรานบอกชัดเจน(2.31)        การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ
(2.29)     ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา (2.16)   และชวงเวลาที่ใหบริการชวยอํานวย
ความสะดวกในการติดตอ (1.87)       และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ(1.37)  ตามลําดับ     
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ตารางที่  24     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง 
จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉล่ีย 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
มีบริการเชา-ซ้ือ(ผอนชําระ) 4.31 มาก 4.71 มาก

ที่สุด 
4.51 มาก

ที่สุด 
การใหสวนลดเมื่อชําระคาสนิคา
ครบกอนกาํหนด 

4.41 มาก 4.25 มาก 4.33 มาก 

มีของแถมพเิศษเมือ่ซ้ือรถ 4.36 มาก 4.00 มาก 4.18 มาก 
การจัดกิจกรรมนอกราน เชน
เปลี่ยนถายน้าํมันเครือ่งฟรี การ
ประกวดรองเพลงคาราโอเกะ 

3.49 ปาน
กลาง 

4.05 มาก 3.77 มาก 

การรวมเปนผูสนับสนนุในงาน
การกุศล  เชนงานวันเดก็แหงชาติ  
งานกฬีาอบต. 

3.58 มาก 3.00 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

มีบริการทดลองขับขี่กอน
ตัดสินใจซื้อ 

2.37 นอย 2.17 นอย 2.27 นอย 

คุณภาพของแถมที่ไดรับ 1.53 นอย 2.09 นอย 1.81 นอย 
การจัดสาธิตและแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนใหม เชนมีรถ
ใหทดลองขับพรอมของชํารวย 

1.36 นอย
ที่สุด 

1.96 นอย 1.66 นอย 

ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแม
หมดระยะเวลาประกัน 

1.10 นอย
ที่สุด 

2.00 นอย 1.55 นอย 

คาเฉล่ียรวม 3.04 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 24  พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับมากไดแก    การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.41) มี
ของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ(4.36)   มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) (4.31)    และการรวมเปน
ผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต.(3.58)      ปจจัยยอยในระดับปาน
กลาง ไดแก   การจัดกิจกรรมนอกรานเชน       เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี       การประกวดรองเพลง
คาราโอเกะ (3.49)      ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก  การมีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ
(2.37)    และคุณภาพของของแถมที่ไดรับ  (1.53)     และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก  การจัด
สาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย(1.36)     และ
ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน  (1.10)     ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดใน
ระดับมากที่สุดไดแก    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) (4.71)    ปจจัยยอยในระดับมากไดแก การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.25)    การจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรองเพลงคาราโอเกะ (4.05)  และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ (4.00)   
ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  
งานกีฬาอบต. (3.00)   และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก มีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ
(2.17)    คุณภาพของของแถมที่ไดรับ  (2.09)   ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน
(2.00)   และการจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของ
ชํารวย (1.96)    ตามลําดับ     
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ตารางที่  25     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  

 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉล่ีย 

 
ปจจัยดานบุคคล 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
พนักงานใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุกราย 

4.82 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 4.73 มากที่สุด 

พนักงานพรอมที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา 

4.59 มากที่สุด 4.81 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 

พนักงานมีความสุภาพมีความ
เปนมิตรและมีความซื่อสัตย
ตอลูกคา 

4.35 มาก 4.67 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 

พนักงานใหบริการทั้งกอน
และหลังการขายไดตรงตาม
เวลาที่สัญญาไว 

4.19 มาก 4.09 มาก 4.14 มาก 

พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงานที่ทันสมัยในการ
บริการลูกคา 

3.30 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 4.24 มาก 
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ตารางที่  25 พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคลใน
ระดับมากที่สุดไดแก   พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.82)      และพนักงานพรอมที่
จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.59)      ปจจัยยอยในระดับมากไดแก  
พนักงานมีความสุขภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.35)    และพนักงาน
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว (4.19)     และปจจัยยอยในระดับปาน
กลางไดแก   พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา (3.30)  ตามลําดับ     

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคลในระดับมากที่สุด 
ไดแก   พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.81)  พนักงานมี
ความสุขภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.67)  และพนักงานใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุกราย( 4.64)           ปจจัยยอยในระดับมากไดแก  พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลัง
การขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว(4.09)   และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  พนักงานใช
อุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา (3.00)      ตามลําดับ     
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ตารางที่  26     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง 
จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉล่ีย 

 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
ความทันสมัยของเครื่องมือใน
ศูนยบริการ 

4.12 มาก 3.46 ปานกลาง 3.79 มาก 

ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงาน 

3.29 ปานกลาง 4.27 มาก 3.78 มาก 

บรรยากาศภายในราน 3.20 ปานกลาง 3.80 มาก 3.50 ปานกลาง 
ความสะอาดของหองน้ํา 3.10 ปานกลาง 3.70 มาก 3.40 ปานกลาง 
ความสะอาดภายในราน 3.36 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 
ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน 1.93 นอย 2.11 นอย 2.02 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.29 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 26  พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน

ลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก   ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(4.12) ปจจัยยอย
ในระดับปานกลางไดแก  ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.29)         บรรยากาศ
ภายในราน(3.20)      ความสะอาดของหองน้ํา(3.10)     และความสะอาดภายในราน(3.36)   และ
ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก  ความสะอาดบรเิวณรอบนอกราน (1.93)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพใน
ระดับมากไดแก     ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(4.27)         บรรยากาศภายในราน
(3.80)     และความสะอาดของหองน้ํา(3.70)   ปจจัยยอยในระดับปานกลาง ไดแก  ความทันสมัยของ
เครื่องมือในศูนยบริการ(3.46)   และความสะอาดภายในราน(3.16)    และปจจัยยอยในระดับนอย  
ไดแก   ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน  (2.11)  ตามลําดับ     
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ตารางที่  27     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  

 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉล่ีย 

 
ปจจัยดานกระบวนการ 

คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล คาเฉล่ีย แปลผล 
การชาํระเงนิคาเชา-ซ้ือ 
ลูกคาสามารถเลือกชําระได
ในหลายวิธี 

4.27 มาก 4.09 มาก 4.18 มาก 

ใหบริการดวยความถูกตอง
ในเวลาที่รวดเร็ว 

3.28 ปานกลาง 3.62 มาก 3.45 ปานกลาง 

ขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว 

3.19 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 

ศูนยบริการสามารถบริการ
ไดอยางรวดเร็วตรงเวลา 

3.00 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 2.90 ปานกลาง 

การติดตอลูกคาทาง
โทรศัพทหรือจดหมายเพื่อ
แจงขาวสาร  เชนแจงราคา
ประเมินคาซอม  ติดตาม
เอกสารประกอบการจด
ทะเบียน  หรือโอน
กรรมสิทธิ์ เปนตน 

3.40 ปานกลาง 2.36 นอย 2.88 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.34 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 27 พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการในระดับมากไดแก  การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี 
(4.27)    และปจจัยยอยในระดับปานกลาง ไดแก การติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจง
ขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตน(3.40)   ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.28)      ขั้นตอนการ
พิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว (3.19)    และศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา (3.00)   
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานกระบวนการในระดับมาก 
ไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี(4.09)  และใหบริการดวย
ความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว  ( 3.62)       และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  ขั้นตอนการ
พิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว(3.43)      ศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา (2.80)     และ
การติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตาม
เอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน ในระดับนอย (2.36)    ตามลําดับ 
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ตารางที่  28     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
รานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวยีงแหง  

 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
คาเฉลี่ย 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

 คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 
ดานผลิตภัณฑ  4.21 มาก 3.95 มาก 4.08 มาก 
ดานราคา  3.92 มาก 3.60 มาก 3.76 มาก 
ดานการจัดจําหนาย 2.12 นอย 3.00 ปานกลาง 2.56 ปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 2.94 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 
ดานบุคคล 4.11 มาก 4.37 มาก 4.24 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.27 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 
ดานกระบวนการ 3.56 มาก 3.12 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 

 
จากตารางที่  28  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งชายและหญิงใหความสําคัญกับปจจัยสวน

ประสมการตลาดในระดับมากไดแก  ปจจัยดานบุคคล(4.24)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.08)   และ
ปจจัยดานราคา(3.76)     และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก   ปจจัยดาน
กระบวนการ(3.34)   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  (3.29)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (3.04)  
และปจจัยดานการจัดจําหนาย(2.56)   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมาก 
ไดแก   ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.21)  ปจจัยดานบุคคล(4.11) ปจจัยดานราคา(3.92)   และปจจัยดาน
กระบวนการ (3.56)    ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก     ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ(3.27)   และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(2.94)    และปจจัยสวนประสมการตลาด
ในระดับนอยไดแก     ปจจัยดานการจัดจําหนาย  (2.12)   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมาก 
ไดแก  ปจจัยดานบุคคล(4.37)    ปจจัยดานผลิตภัณฑ(3.95)   และปจจัยดานราคา(3.60)  และปจจัย
สวนประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก     ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.31) ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด(3.14)    ปจจัยดานกระบวนการ(3.12)  และปจจัยดานการจัดจําหนาย(3.00)    
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 29      แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  

 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามรายได 

  
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

มากกวา 20,000 
บาท 

คาเฉลี่ย 
ปจจัย 
ดาน

ผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

คุณภาพรถ 4.56 มาก
ที่สุด 

4.49 มาก 4.73 มาก
ที่สุด 

4.57 มาก
ที่สุด 

4.68 มาก
ที่สุด 

4.59 มาก
ที่สุด 

ยี่หอรถ 4.25 มาก 4.66 มาก
ที่สุด 

3.96 มาก 4.23 มาก 4.57 มาก
ที่สุด 

4.33 มาก 

แบบ/ 
รุนรถ 

4.02 มาก 3.68 มาก 4.20 มาก 4.38 มาก 4.11 มาก 4.07 มาก 

ความ
นาเชื่อถือ 
ของราน 

3.99 มาก 3.78 มาก 4.00 มาก 4.14 มาก 4.42 มาก 4.06 มาก 

รานเปนที่
รูจักอยาง
กวางขวาง 

3.98 มาก 3.67 มาก 3.75 มาก 4.43 มาก 4.42 มาก 4.05 มาก 

ชื่อเสียงราน 3.57 มาก 3.97 มาก 2.75 ปาน
กลาง 

2.91 ปาน
กลาง 

3.58 มาก 3.42 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยรวม 4.08 มาก 



  
50 

จากตารางที่  29 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก  คุณภาพรถ (4.56)     และปจจัย
ยอยในระดับมากไดแก  ยี่หอรถ (4.25)   แบบ/รุนรถ(4.02)     ความนาเชื่อถือของราน(3.99)   ราน
เปนที่รูจักอยางกวางขวาง(3.98)    และชื่อเสียงราน  (3.57)  ตามลําดับ   

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก ยี่หอรถ (4.66)   และปจจัยยอยในระดับมากไดแก  คุณภาพ
รถ(4.49)   ช่ือเสียงราน (3.97)   ความนาเชื่อถือของราน(3.78)     แบบ/รุนรถ(3.68)     และรานเปนที่
รูจักอยางกวางขวาง(3.67)   ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก  คุณภาพรถ (4.73)  ปจจัยยอยในระดับมากไดแกแบบ/รุนรถ 
(4.20)    ความนาเชื่อถือของราน(4.00)     ยี่หอรถ (3.96)    และรานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง(3.75)   
และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   ช่ือเสียงราน (2.75)  ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก   คุณภาพรถ (4.57)   ปจจัยยอยในระดับมากไดแก  รานเปน
ที่รูจักอยางกวางขวาง(4.43)  แบบ/รุนรถ (4.38)    ยี่หอรถ(4.23)   และความนาเชื่อถือของราน(4.14)    
และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    มีช่ือเสียงราน (2.91)  ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา    20,000   บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจยัยอย
ดานผลิตภัณฑในระดบัมากที่สุดไดแก  คุณภาพรถ(4.68)    และยี่หอรถ (4.57)  ปจจยัยอยในระดับ  
มากไดแก   ความนาเชื่อถือของราน(4.42)  รานเปนที่รูจกัอยางกวางขวาง(4.42)  แบบ/รุนรถ(4.11)   
และชื่อเสียงราน (3.58)  ตามลําดับ 



  
51 

ตารางที่  30     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชยีงใหม  

 จําแนกตามรายได 

 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

มากกวา 20,000 
บาท 

คาเฉลี่ย 
ปจจัย
ดาน
ราคา 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

มีสวนลด
เมื่อซ้ือ
ตาม
เงือ่นไข 

4.19 มาก 4.28 มาก 4.67 มาก
ที่สุด 

4.19 มาก 4.09 มาก 4.29 มาก 

ราคาถูก
กวา
คูแขง 

4.02 มาก 4.13 มาก 4.53 มาก
ที่สุด 

4.22 มาก 4.29 มาก 4.23 มาก 

ราคาไม
แตกตาง
จาก
คูแขง 

3.04 ปาน
กลาง 

3.37 ปาน
กลาง 

4.05 มาก 3.56 มาก 3.42 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

มีหลาย
ราคาให
เลือก 

3.46 ปาน
กลาง 

3.57 มาก 3.29 ปาน
กลาง 

3.89 มาก 3.15 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

ราคาตรง
ตามที่
โฆษณา 

3.05 ปาน
กลาง 

3.41 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

3.54 มาก 3.19 ปาน
กลาง 

3.33 ปาน
กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.76 มาก 
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จากตารางที่ 30  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาในระดับมากไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.19)  และ
ราคาถูกกวาคูแขง(4.02)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก      มีหลายราคาใหเลือก(3.46)  
ราคาตรงตามที่โฆษณา  (3.05)   และราคาไมแตกตางจากคูแขง(3.04)    ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาในระดับมากไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข (4.28)   ราคาถูกกวาคูแขง(4.13) และมี
หลายราคาใหเลือก (3.57)        และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก      ราคาไมแตกตางจากคูแขง
(3.37)  และราคาตรงตามที่โฆษณา (3.41) ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาในระดับมากที่สุด ไดแก     มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.67)    และราคาถูกกวาคูแขง 
(4.53)    ปจจัยยอยในระดับมากไดแก    ราคาไมแตกตางจากคูแขง(4.05)      และปจจัยยอยในระดับ
ปานกลางไดแก    ราคาตรงตามที่โฆษณา(3.47)    และมีหลายราคาใหเลือกอยู (3.29)        

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาในระดับมากไดแก    ราคาถูกกวาคูแขง(4.22)          มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.19)    
มีหลายราคาใหเลือก (3.89)     ราคาไมแตกตางจากคูแขง(3.56)    และราคาตรงตามที่โฆษณา(3.54)  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาในระดับมากไดแก    ราคาถูกกวาคูแขง (4.29)     และมีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.09)     
และปจจัยยอยในระดับปานกลาง ไดแก    ราคาไมแตกตางจากคูแขง  (3.42)   ราคาตรงตามที่
โฆษณา  (3.19)  และมีหลายราคาใหเลือก (3.15)  ตามลําดับ 
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ตารางที่  31     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายที่มผีลตอการตัดสินใจเลือก
รานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวยีงแหง  

 จังหวดัเชยีงใหม  จําแนกตามรายได 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

มากกวา 20,000 
บาท 

คาเฉลี่ย 
ปจจัยดาน
การจัด
จําหนาย 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

รานเปดบริการ
มานาน 

4.36 มาก 4.40 มาก 3.58 มาก 4.25 มาก 4.15 มาก 4.15 มาก 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกแกลูกคา
ในการเลือกซื้อ 

4.36 มาก 4.57 มาก
ที่สุด 

4.12 มาก 3.53 มาก 3.86 มาก 4.09 มาก 

มีปายแสดง
ราคาชัดเจน 

3.21 ปาน
กลาง 

2.23 นอย 2.34 นอย 3.01 ปาน
กลาง 

3.20 ปาน
กลาง 

2.80 ปาน
กลาง 

จัดเรียงสินคา
เปนหมวดหมู
และเปน
ระเบียบ 

2.36 นอย 2.15 นอย 2.39 นอย 2.61 ปาน
กลาง 

2.36 นอย 2.37 นอย 

ทําเลที่ตั้งอยูใน
จุดที่สะดวก
สําหรับลูกคา 

2.03 นอย 2.17 นอย 2.36 นอย 2.48 นอย 2.14 นอย 2.23 นอย 

มีปายรานบอก
ชัดเจน 

1.77 นอย 2.14 นอย 1.97 นอย 1.65 นอย 2.20 นอย 1.95 นอย 

ชวงเวลาที่
ใหบริการ ชวย
อํานวยความ
สะดวกในการ
ติดตอ 

1.37 นอย
ที่สุด 

1.29 นอย
ที่สุด 

1.59 นอย 1.62 นอย 1.53 นอย 1.48 นอยที่สุด 

มีสถานที่จอด
รถเพียงพอ 

1.35 นอย
ที่สุด 

1.92 นอย 1.37 นอย
ที่สุด 

1.26 นอย
ที่สุด 

1.50 นอย
ที่สุด 

1.48 นอยที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.56 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 31   พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัดจําหนายในระดับมากไดแก   รานเปดบริการมานาน (4.36)     
และมีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ (4.36)      ปจจัยยอยในระดับปาน
กลางไดแก    มีปายแสดงราคาชัดเจน (3.21)    ปจจัยยอยในระดับนอย   ไดแก  การจัดเรียงสินคา
เปนหมวดหมูและเปนระเบียบ(2.36)     ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา (2.03)   และมีปาย
รานบอกชัดเจน    (1.77)   และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุด  ไดแก    ชวงเวลาที่ใหบริการชวย
อํานวยความสะดวกในการติดตอ (1.37)   และมีสถานที่จอดรถเพยีงพอ (1.35)    ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการจัดจําหนายในระดับมากที่สุดไดแก    มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการ
เลือกซื้อ (4.57)      ปจจัยยอยในระดับมากไดแก     รานเปดบริการมานาน (4.40)  ปจจัยยอยใน
ระดับนอยไดแก    มีปายรานบอกชัดเจน(2.23)     ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา(2.17)     
จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ (2.15)    มีปายรานบอกชัดเจน(2.14)    และมีสถานที่
จอดรถ(1.92)     ปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก     ชวงเวลาที่ใหบริการชวยอํานวยความสะดวก
ในการติดตอ (1.29)    ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการจัดจําหนายในระดับมากไดแก     รานเปดบริการมานาน(3.58)   และมีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ (4.12)     ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   จัดเรียงสินคา
เปนหมวดหมูและเปนระเบียบ(2.39)    ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา(2.36)   มีปายแสดง
ราคาชัดเจน(2.34)      มีปายรานบอกชัดเจน(1.97)   และชวงเวลาที่ใหบริการชวยอํานวยความ
สะดวกในการติดตอ (1.59)  และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก   มีสถานที่จอดรถ (1.37)    
ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจยัยอย
ดานการจดัจําหนายในระดบัมากไดแก   รานเปดบริการมานาน(4.25)    และมหีลายสาขาเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ(3.53)    ปจจัยยอยในระดบัปานกลางไดแก     มีปายแสดง
ราคาชัดเจน(3.01)   และจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ (2.61)   ปจจัยยอยในระดบั
นอยไดแก ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา(2.48) มีปายรานบอกชัดเจน(1.65) และ
ชวงเวลาทีใ่หบริการชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอ (1.62)   และปจจยัยอยในระดับนอยที่สุด
ไดแก     มีสถานที่จอดรถเพยีงพอ (1.26) ตามลําดับ     
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา 20,000  บาทขึ้นไปใหความสําคญักับปจจัยยอยดาน
การจัดจําหนายในระดับมากไดแก     รานเปดบริการมานาน(4.15)   และมีหลายสาขาเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ (3.86)      ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    มีปายแสดง
ราคาชัดเจน (3.20)  ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก จดัเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ(
2.36)  มีปายรานบอกชัดเจน(2.20)    ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา (2.14)   และชวงเวลา
ที่ใหบริการชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอ(1.53)    และปจจัยยอยในระดบันอยที่สุดไดแก      
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ (1.50)  ตามลําดบั     
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ตารางที่  32  แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  

 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามรายได 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000  
บาท 

มากกวา 20,000 
บาท 

คาเฉลี่ย 
ปจจัยดาน
การสงเสริม
การตลาด 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

มีบริการเชา-ซ้ือ
(ผอนชาํระ) 

4.51 มาก
ที่สุด 

4.32 มาก 4.61 มาก
ที่สุด 

4.44 มาก 4.69 มาก
ที่สุด 

4.51 มาก
ที่สุด 

การใหสวนลดเมือ่
ชําระคาสินคาครบ
กอนกาํหนด 

4.20 มาก 4.36 มาก 4.41 มาก 4.21 มาก 4.51 มาก
ที่สุด 

4.33 มาก 

มีของแถมพิเศษเมือ่
ซ้ือรถ 

4.52 มาก
ที่สุด 

4.13 มาก 4.32 มาก 3.98 มาก 3.97 มาก 4.18 มาก 

การจัดกิจกรรมนอก
ราน เชนเปลี่ยนถาย
น้ํามนัเครือ่งฟร ีการ
ประกวดรองเพลงคา
ราโอเกะ 

3.59 มาก 3.38 ปาน
กลาง 

3.99 มาก 3.68 มาก 4.27 มาก 3.77 มาก 

การรวมเปน
ผูสนับสนนุในงาน
การศุกล  เชนงานวนั
เด็กแหงชาต ิ งาน
กีฬาอบต. 

3.15 ปาน
กลาง 

3.25 ปาน
กลาง 

3.51 มาก 3.31 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

มีบริการทดลองขับ
ข่ีกอนตัดสินใจซื้อ 

2.41 นอย 2.32 นอย 2.11 นอย 2.15 นอย 2.36 นอย 2.27 นอย 

คุณภาพของแถมที่
ไดรับ 

2.00 นอย 1.91 นอย 1.80 นอย 1.63 นอย 1.72 นอย 1.81 นอย 

การจัดสาธิตและ
แนะนาํ
รถจักรยานยนตรุน
ใหม เชนมีรถให
ทดลองขับพรอมของ
ชํารวย 

1.68 นอย 1.81 นอย 1.59 นอย 1.45 นอย
ที่สุด 

1.78 นอย 1.66 นอย 

ใหบริการเมื่อรถมี
ปญหาถึงแมหมด
ระยะเวลาประกัน 

1.36 นอย
ที่สุด 

1.83 นอย 1.60 นอย 1.48 นอย
ที่สุด 

1.51 นอย 1.55 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.04 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 32  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก     มีของแถมพิเศษเมื่อ
ซ้ือรถ (4.52)     และมีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) (4.51)     ปจจัยยอยในระดับมากไดแก     การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.20)    และการจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรองเพลงคาราโอเกะ (3.59)     ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก การ
รวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต. (3.15)    ปจจัยยอยใน
ระดับนอยไดแก  การมีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ(2.41)  คุณภาพของของแถมที่ไดรับ 
(2.00)    และการจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของ
ชํารวย(1.68)     และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก   ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมด
ระยะเวลาประกัน (1.36)   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากไดแก        การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด
(4.36)    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) (4.32)   และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ(4.13)     ปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก    การจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรอง
เพลงคาราโอเกะ(3.38)   และการรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งาน
กีฬาอบต. (3.25)       และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   มีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ
(2.11)    คุณภาพของของแถมที่ไดรับ (1.80)    ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน
(1.60)    และการจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของ
ชํารวย(1.59)    ตามลําดับ       

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) (4.61)   ปจจัย
ยอยในระดับมากไดแก   การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.41)   มีของแถมพิเศษ
เมื่อซ้ือรถ (4.32)    การจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรองเพลงคา
ราโอเกะ  (3.99)   และการรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬา
อบต.(3.51)    และปจจัยยอยในระดับนอย ไดแก มีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ(2.11)    
คุณภาพของของแถมที่ไดรับ (1.80)    ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน(1.60) 
และการจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย
(1.59) ตามลําดับ     
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากไดแก   มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) (4.44)    การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด (4.21)   มีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ (3.98)    และการจัด
กิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี  การประกวดรองเพลงคาราโอเกะ (3.68)  ปจจัย
ยอยในระดับปานกลางไดแก  การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งาน
กีฬาอบต. (3.31)     ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   มีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ(2.15)  และ
คุณภาพของของแถมที่ไดรับ (1.63)   และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก  ใหบริการเมื่อรถมี
ปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน (1.48)     และการจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  
เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย(1.45)   ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก   มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) (4.69)    และ 
การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด (4.51)       ปจจัยยอยในระดับมากไดแก การจัด
กิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรองเพลงคาราโอเกะ(4.27)      และ   
มีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ(3.97)       ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   การรวมเปนผูสนับสนุนใน
งานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต.(3.26)    และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   มี
บริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ(2.36)      การจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชน
มีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย(1.78)     คุณภาพของของแถมที่ไดรับ(1.72)      และใหบริการ
เมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน(1.51)     ตามลําดับ     
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ตารางที่   33    แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  

 จังหวดัเชยีงใหม  จําแนกตามรายได 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000  
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

มากกวา 20,000 
บาท 

คาเฉลี่ย ปจจัยดาน
บุคคล 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกัน 
ทุกราย 

4.69 มากที่สุด 4.81 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.71 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด 4.73 มากที่สุด 

พนักงานพรอม
ที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะ
ชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา 

4.65 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.79 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 

พนักงานมีความ
สุภาพมีความ
เปนมิตรและมี
ความซื้อสัตยตอ
ลูกคา 

4.36 มาก 4.69 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.26 มาก 4.67 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด 

พนักงาน
ใหบริการทั้ง
กอนและหลัง
การขายไดตรง
ตามเวลาที่
สัญญาไว 

3.98 มาก 4.17 มาก 4.36 มาก 4.28 มาก 3.95 มาก 4.14 มาก 

พนักงานใช
อุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงานที่
ทันสมัยในการ
บริการลูกคา 

3.19 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.15 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยรวม 4.24 มาก 
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จากตารางที่ 33  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคลในระดับมากที่สุดไดแก    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกัน
ทุกราย(4.69)      และพนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.65)      
ปจจัยยอยในระดับมากไดแก   พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา
(4.36)    และพนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว(3.98)     และ
ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการ
ลูกคา (3.19)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานบุคคลในระดับมากที่ สุดไดแก     พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.81)      
พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.69)  และพนักงานพรอมที่จะ
ใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.59)      ปจจัยยอยในระดับมากไดแก       
พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว( 4.17)     และปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก    พนักงานใชอุปกรณ –เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา ( 3.25)     
ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาท  ใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานบุคคลในระดับมากที่สุดไดแก   พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา(4.79)    พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.59) และ
พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.58)    ปจจัยยอยในระดับมากไดแก     พนักงาน
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว( 4.36)   และปจจัยยอยในระดับปาน
กลางไดแก พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา(2.98)     ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานบุคคลในระดับมากที่สุดไดแก  พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.71)      และ
พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.80)    ปจจัยยอยในระดับ
มากไดแก       พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.26)    และ
พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว (4.28)     และปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก     พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา  
(3.33)  ตามลําดับ     
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
บุคคลในระดับมากที่สุดไดแก       พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.86)      พนักงาน
พรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.69)        และพนักงานมีความสุภาพ
มีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.67)    ปจจัยยอยในระดับมากไดแก       พนักงาน
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว( 3.95)   และปจจัยยอยในระดับปาน
กลางไดแกพนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา ( 3.00)     ตามลําดับ     
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ตารางที่ 34  แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจ 
 เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  
 จังหวดัเชยีงใหม  จําแนกตามรายได 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

มากกวา 20,000 
บาท 

คาเฉลี่ย 

ปจจัย
ดาน

ลักษณะ
ทาง

กายภาพ คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

ความ
ทันสมัย
ของ
เครื่องมือ
ในศูนย 
บริการ 

4.12 มาก 3.65 มาก 3.77 มาก 3.87 มาก 3.56 มาก 3.79 มาก 

ความ
ทันสมัย
ของ
อุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงาน 

3.65 มาก 3.95 มาก 3.54 มาก 3.87 มาก 3.89 มาก 3.78 มาก 

บรรยา 
กาศภาย
ในราน 

3.29 ปาน
กลาง 

3.65 มาก 3.20 ปาน
กลาง 

3.64 มาก 3.72 มาก 3.50 ปาน
กลาง 

ความ
สะอาด
ของ
หองน้ํา 

3.36 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

3.51 มาก 3.48 ปาน
กลาง 

3.40 ปาน
กลาง 

ความ
สะอาด
ภายใน
ราน 

3.11 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

3.15 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.36 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

ความ
สะอาด
บริเวณ
รอบนอก
ราน 

1.90 นอย 2.20 นอย 2.10 นอย 1.75 นอย 2.10 นอย 2.02 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.29 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 34  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก  ความทันสมัยของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ(4.12)      และความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.65)   ปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก   ความสะอาดของหองน้ํา(3.36)      บรรยากาศภายในราน (3.29)     และความ
สะอาดภายในราน(3.11)     และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก  ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน 
(1.90)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก   ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.95)  
ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.65)      และบรรยากาศภายในราน(3.65)   ปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก   ความสะอาดของหองน้ํา(3.26)      และความสะอาดภายในราน(3.26) และ
ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก    ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน  (2.20)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก      ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.77)      
และความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.54)        ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  
ความสะอาดของหองน้ํา(3.39)      บรรยากาศภายในราน(3.20)      และความสะอาดภายในราน(3.15)  
และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก    ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน  (2.10)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก   ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.87)      
ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.87)    บรรยากาศภายในราน(3.64)   และความ
สะอาดของหองน้ํา  (3.51)     ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   ความสะอาดภายในราน(3.45)  
และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน  (1.75)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่รายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก   ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.89)  
บรรยากาศภายในราน(3.72)   และความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.56)      ปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก   ความสะอาดของหองน้ํา (3.48)      และความสะอาดภายในราน(3.36) และ
ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน  (2.10)  ตามลําดับ     
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ตารางที่  35  แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม    

 จําแนกตามรายได 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวาหรือเทากับ 

5,000 บาท 
5,001-10,000 

บาท 
10,001-15,000 

บาท 
15,001-20,000 

บาท 
มากกวา 20,000 

บาท 

คาเฉลี่ย ปจจัยดาน
กระบวนการ 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย 
แปล
ผล 

คาเฉลี่ย แปลผล 

การชําระเงนิคา
เชา-ซื้อ ลูกคา
สามารถเลอืก
ชําระไดในหลาย
วิธี 

4.31 มาก 4.11 มาก 4.20 มาก 4.08 มาก 4.29 มาก 4.18 มาก 

ใหบริการดวย
ความถูกตองใน
เวลาที่รวดเร็ว 

3.29 ปาน
กลาง 

3.65 มาก 3.53 มาก 3.27 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 3.45 ปาน
กลาง 

ขั้นตอนการ
พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว 

2.98 ปาน
กลาง 

3.60 มาก 3.19 ปาน
กลาง 

3.53 มาก 3.25 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

ศูนยบริการ
สามารถบริการ
ไดอยางรวดเร็ว
ตรงเวลา 

3.27 ปาน
กลาง 

2.80 ปาน
กลาง 

3.10 ปาน
กลาง 

2.65 ปาน
กลาง 

2.71 ปาน
กลาง 

2.90 ปาน
กลาง 

การติดตอลูกคา
ทางโทรศัพท
หรือจดหมาย
เพื่อแจงขาวสาร  
เชนแจงราคา
ประเมินคาซอม  
ติดตามเอกสาร
ประกอบการจด
ทะเบียน  หรือ
โอนกรรมสิทธิ์ 
เปนตน 

3.31 ปาน
กลาง 

2.92 ปาน
กลาง 

2.60 ปาน
กลาง 

2.19 ปาน
กลาง 

3.40 ปาน
กลาง 

2.88 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.34 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 35 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานกระบวนการในระดับมากไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคา
สามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี (4.31)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  ใหบริการดวย
ความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว (3.29)    ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว (2.98)     ศูนยบริการ
สามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา (3.27)     และการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมาย
เพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตน  (3.31)   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานกระบวนการในระดับมากไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลาย
วิธี (4.11)     ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.65)      และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว(3.60)   และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  การติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมาย
เพื่อแจงขาวสาร  เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียนหรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตน(2.92)   และศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา(2.80) ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานกระบวนการในระดับมากไดแก        การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดใน
หลายวิธี(4.20)      และใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.53)     และปจจัยยอยในระดับ
ปานกลางไดแก  ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว(3.19)      ศูนยบริการสามารถบริการไดอยาง
รวดเร็วตรงเวลา(3.10)    และการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสารเชน   แจง
ราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน(2.60)   
ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานกระบวนการในระดับมากไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลาย
วิธี(4.20)      และข้ันตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว (3.53)     และปจจัยยอยในระดับปานกลาง
ไดแก  ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.27)      ศูนยบริการสามารถบริการไดอยาง
รวดเร็วตรงเวลา(2.65)      และการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจง
ราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน(2.19)   
ตามลําดับ     
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานกระบวนการในระดับมากไดแก        การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดใน
หลายวิธี (4.29)     และใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว (3.52)     และปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก      การติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคา
ประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน(3.40)   
ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว(3.25)      และศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรง
เวลา  (2.71)  ตามลําดับ     
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ตารางที่  36  แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ 
 เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง    
 จังหวดัเชยีงใหม จําแนกตามรายได 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 

บาท 

5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

15,001-20,000 
บาท 

มากกวา 20,000 
บาท 

คาเฉลี่ย 

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด 

 
คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ดาน
ผลิตภัณฑ  

4.50 มาก 3.50 ปาน
กลาง 

3.97 มาก 4.21 มาก 4.15 มาก 4.08 มาก 

ดาน 
ราคา  

4.32 มาก 3.48 มาก 3.10 ปาน
กลาง 

3.70 มาก 4.20 มาก 3.76 มาก 

ดาน 
การจัด
จําหนาย 

2.21 นอย 3.10 ปาน
กลาง 

2.24 นอย 2.31 นอย 2.90 ปาน
กลาง 

2.56 ปาน
กลาง 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

2.74 ปาน
กลาง 

2.39 นอย 3.57 มาก 3.22 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

3.04 ปาน
กลาง 

ดาน 
บุคคล 

4.32 มาก 3.99 มาก 4.12 มาก 4.35 มาก 4.37 มาก 4.24 มาก 
 

ดาน
ลักษณะทาง
กายภาพ 

3.54 มาก 3.19 ปาน
กลาง 

2.99 ปาน
กลาง 

3.54 มาก 3.21 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

ดาน
กระบวน 
การ 

2.70 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

2.89 ปาน
กลาง 

3.75 มาก 4.10 มาก 3.34 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่  36  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมากไดแก    ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.50)   ปจจัย
ดานราคา(4.32)   ปจจัยดานบุคคล(4.32)   และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.54)     ปจจัยสวน
ประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก      ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(2.74)  และปจจัยดาน
กระบวนการ(2.70) และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับนอยไดแก   ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(2.21)  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดในระดับมากไดแก   ปจจัยดานราคา(3.48)   และปจจัยดานบุคคล(3.99)  ปจจัย
สวนประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก   ปจจัยดานผลิตภัณฑ(3.50)    ปจจัยดานกระบวน 
การ(3.29) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.19)  และปจจัยดานการจัดจําหนาย(3.10)   และปจจัย
สวนประสมการตลาดในระดับนอยไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(2.39)  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดในระดับมากไดแก   ปจจัยดานบุคคล(4.12) ปจจัยดานผลิตภัณฑ(3.97)   และ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (3.57)    ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก   
ปจจัยดานราคา(3.10)   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(2.99) และปจจัยดานกระบวนการ(2.89) และ
ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับนอยไดแก   ปจจัยดานการจัดจําหนาย (2.24)  ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดในระดับมากไดแก   ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.50)  ปจจัยดานราคา(4.32)  ปจจัยดาน
บุคคล(4.32)    และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.54)     ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับ
ปานกลางไดแก   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(2.74)    และปจจัยดานกระบวนการ(2.70) และ
ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับนอยไดแก   ปจจัยดานการจัดจําหนาย  (2.21)  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดในระดับมากไดแก   ปจจัย ดานบุคคล(4.37)   ปจจัยดานราคา(4.20)  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ(4.15)   และปจจัยดานกระบวนการ(4.10)   และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปาน
กลางไดแก   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(3.29)   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.21)และ
ปจจัยดานการจัดจําหนาย(2.90)     ตามลําดับ 
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ตารางที่ 37   แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  

 จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญา

ตรี 

คาเฉลี่ย ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

คุณภาพ
รถ 

4.56 มาก
ที่สุด 

4.32 มาก 4.55 มาก
ที่สุด 

4.87 มาก
ที่สุด 

4.65 มาก
ที่สุด 

4.59 มาก
ที่สุด 

ยี่หอรถ 4.35 มาก 4.25 มาก 4.32 มาก 4.40 มาก 4.65 มาก
ที่สุด 

4.33 มาก 

แบบ/รุน 
รถ 

3.79 มาก 3.98 มาก 4.23 มาก 4.10 มาก 4.25 มาก 4.07 มาก 

ควา
นาเชื่อถือ
ของราน 

3.64 มาก 3.85 มาก 4.00 มาก 4.30 มาก 4.50 มาก 4.06 มาก 

รานเปนที่
รูจักอยาง
กวางขวาง 

3.62 มาก 3.74 มาก 4.04 มาก 4.35 มาก 4.50 มาก 4.05 มาก 

ชื่อเสียง
ราน 

3.26 ปาน
กลาง 

3.33 ปาน
กลาง 

3.56 มาก 3.48 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

3.42 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยรวม 4.08 มาก 
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จากตารางที่ 37  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก  คุณภาพรถ (4.56)    ปจจัยยอยใน
ระดับมากไดแก      ยี่หอรถ(4.35)    แบบ/รุนรถ  (3.79)     ความนาเชื่อถือของราน(3.64)    และราน
เปนที่รูจักอยางกวางขวาง (3.62)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  ช่ือเสียงราน (3.26) 
ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในระดับมากไดแก    คุณภาพรถ(4.32)    ยี่หอรถ(4.25)    แบบ/รุนรถ    
(3.98)     ความนาเชื่อถือของราน(3.85)    และรานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง(3.74)  และปจจัยยอย
ในระดับปานกลางไดแก    ช่ือเสียงราน (3.33) ตามลําดับ   

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก  คุณภาพรถ (4.55)     และปจจัยยอยในระดับมากไดแก  ยีห่อ
รถ(4.32)   แบบ/รุนรถ(4.23)     รานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง (4.04)   ความนาเชื่อถือของราน
(4.00)    และชื่อเสียงราน(3.56)   ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก    คุณภาพรถ (4.87)     ปจจัยยอยในระดับมากไดแก  ยี่หอรถ  
(4.40)  รานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง (4.35)    ความนาเชื่อถือของราน(4.30)   และแบบ/รุนรถ
(4.10)     และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   ช่ือเสียงราน (3.48) ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดไดแก    คุณภาพรถ(4.65)   และยี่หอรถ (4.65)    ปจจัยยอยในระดบัมาก 
ความนาเชื่อถือของราน(4.50)    รานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง(4.50)    และแบบ/รุนรถ(4.25)     
และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    ช่ือเสียงราน (3.47)   ตามลําดับ   
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ตารางที่ 38   แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชยีงใหม  

  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญา

ตรี 

คาเฉลี่ย 
ปจจัย
ดาน
ราคา 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

มีสวนลด
เมื่อซื้อ
ตาม
เงื่อนไข 

4.49 มาก 4.15 มาก 4.34 มาก 4.30 มาก 4.47 มาก 4.29 มาก 

ราคาถูก
กวา
คูแขง 

4.07 มาก 4.22 มาก 4.30 มาก 4.20 มาก 4.36 มาก 4.23 มาก 

ราคาไม
แตกตาง
จาก
คูแขง 

3.18 ปาน
กลาง 

3.21 ปาน
กลาง 

3.61 มาก 3.69 มาก 3.76 มาก 3.49 ปาน
กลาง 

  มีหลาย
ราคาให
เลือก 

3.11 ปาน
กลาง 

3.33 ปาน
กลาง 

3.50 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.96 มาก 3.47 ปาน
กลาง 

ราคาตรง
ตามที่
โฆษณา 

3.26 ปาน
กลาง 

3.36 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.21 ปาน
กลาง 

3.37 ปาน
กลาง 

3.33 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.76 มาก 
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จากตารางที่  38  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาในระดับมากไดแก     มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.49)  และ
ราคาถูกกวาคูแขง (4.07)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    ราคาตรงตามที่โฆษณา (3.26) 
ราคาไมแตกตางจากคูแขง      (3.18)    และมีหลายราคาใหเลือก (3.11)      และ ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานราคาในระดับมากไดแก   ราคาถูกกวาคูแขง  (4.22)   และมีสวนลดเมื่อซ้ือตาม
เงื่อนไข(4.15)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    ราคาตรงตามที่โฆษณา  (3.36)  มีหลาย
ราคาใหเลือก(3.33)       และราคาไมแตกตางจากคูแขง (3.21)     ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ราคาในระดับมากไดแก    มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข (4.34)    ราคาถูกกวาคูแขง(4.30)   และราคา
ไมแตกตางจากคูแขง(3.61)     และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    มีหลายราคาใหเลือก(3.50)      
และราคาตรงตามที่โฆษณา (3.45) ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาใน
ระดับมากไดแก    มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.30)    ราคาถูกกวาคูแขง(4.20)    และราคาไม
แตกตางจากคูแขง(3.69)    และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    มีหลายราคาใหเลือก(3.45)      
และราคาตรงตามที่โฆษณา(3.21) ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ราคาในระดับมากไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข(4.47)  ราคาถูกกวาคูแขง(4.36)   มีหลาย
ราคาใหเลือก(3.96)    และราคาไมแตกตางจากคูแขง  (3.76)      และปจจัยยอยในระดับปานกลาง
ไดแก    ราคาตรงตามที่โฆษณา  (3.37)  ตามลําดับ     
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ตารางที่  39      แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายทีม่ีผลตอการตัดสินใจ 
   เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง 
   จังหวดัเชยีงใหม  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญา

ตรี 

คาเฉลี่ย ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

รานเปดบริการมา
นาน 

4.00 มาก 4.16 มาก 4.20 มาก 4.09 มาก 4.35 มาก 4.15 มาก 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก
ลูกคาในการเลือกซื้อ 

3.65 มาก 4.09 มาก 4.20 มาก 4.26 มาก 4.25 มาก 4.09 มาก 

  มีปายแสดงราคา
ชัดเจน 

2.36 นอย 2.60 ปาน
กลาง 

2.75 ปาน
กลาง 

3.10 ปาน
กลาง 

3.20 ปาน
กลาง 

2.80 ปานกลาง 

จัดเรียงสินคาเปน
หมวดหมูและเปน
ระเบียบ 

1.75 นอย 1.96 นอย 2.45 นอย 2.59 ปาน
กลาง 

3.10 ปาน
กลาง 

2.37 นอย 

ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่
สะดวกสําหรับลูกคา 

1.96 นอย 1.26 นอย 2.35 นอย 2.63 ปาน
กลาง 

2.95 ปาน
กลาง 

2.23 นอย 

มีปายรานบอก
ชัดเจน 

1.65 นอย 1.35 นอย
ท่ีสุด 

2.32 นอย 2.13 นอย 2.30 นอย 1.95 นอย 

ชวงเวลาที่ใหบริการ 
ชวยอํานวยความ
สะดวกในการติดตอ 

1.36 นอย
ท่ีสุด 

1.52 นอย 1.36 นอย
ท่ีสุด 

1.45 นอย
ท่ีสุด 

1.71 นอย 1.48 นอยท่ีสุด 

มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอ 

1.49 นอย
ท่ีสุด 

1.61 นอย 1.47 นอย
ท่ีสุด 

1.52 นอย 1.31 นอย
ท่ีสุด 

1.48 นอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.56 ปานกลาง 
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จากตารางที่  39  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัดจําหนายในระดับมากไดแก        รานเปดบริการมานาน(4.00)      
และมีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ (3.65)     ปจจัยยอยในระดับนอย
ไดแก    มีปายแสดงราคาชัดเจน(2.36)    ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา(1.96)    การ
จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ(1.75)    และมีปายรานบอกชัดเจน(1.65)   และปจจัย
ยอยในระดับนอยที่สุดไดแก   มีสถานที่จอดรถเพียงพอ (1.49)    และชวงเวลาที่ใหบริการชวย
อํานวยความสะดวกในการติดตอ(1.36)   ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอนดานการจัดจําหนายในระดับมากไดแก      รานเปดบริการมานาน(4.16)     และมีหลาย
สาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ(4.09)    ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   
มีปายแสดงราคาชัดเจน (2.60)    ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและ
เปนระเบียบ(1.96)     มีสถานที่จอดรถเพียงพอ(1.61)      ชวงเวลาที่ใหบริการชวยอํานวยความ
สะดวกในการติดตอ(1.52)     และทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา(1.26)     และปจจัยยอย
ในระดับนอยที่สุดไดแก   มีปายรานบอกชัดเจน  (1.35) ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การจัดจําหนายในระดับมากไดแก    รานเปดบริการมานาน (4.20)     และมีหลายสาขาเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ  (4.20)       ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    มีปายแสดง
ราคาชัดเจน (2.75)       ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปน
ระเบียบ(2.45)     ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา(2.35)  และมีปายรานบอกชัดเจน (2.32)      
และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก    มีสถานที่จอดรถเพียงพอ (1.47)  และชวงเวลาที่ใหบริการ
ชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอ (1.36)    ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัด
จําหนายในระดับมากไดแก     มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ (4.26)    
และรานเปดบริการมานาน(4.09)         ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    มีปายแสดงราคาชัดเจน   
(3.10)   ทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา (2.63)     และการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและ
เปนระเบียบ (2.59)     ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก  มีปายรานบอกชัดเจน(2.13)     และมีสถานที่
จอดรถเพียงพอ (1.52)       และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุดไดแก  ชวงเวลาที่ใหบริการชวยอํานวย
ความสะดวกในการติดตอ (1.45)  ตามลําดับ     
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การจัดจําหนายในระดับมากไดแก          รานเปดบริการมานาน(4.35)      และมีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ(4.25)       ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    มีปาย
แสดงราคาชัดเจน(3.20)    การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ(3.10)   และทําเลที่ตั้งอยู
ในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคา (2.95)       ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก   มีปายรานบอกชัดเจน(2.30) 
และชวงเวลาที่ใหบริการชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอ(1.71)   และปจจัยยอยในระดับนอย
ที่สุดไดแก  มีสถานที่จอดรถเพียงพอ (1.31)  ตามลําดับ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
76 

ตารางที่  40  แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง  

   จังหวดัเชยีงใหม   จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 

คาเฉลี่ย 
ปจจัยดานการ

สงเสริม
การตลาด 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

มีบริการเชา-ซ้ือ
(ผอนชาํระ) 

4.15 มาก 4.52 มาก
ที่สุด 

4.60 มาก
ที่สุด 

4.55 มาก
ที่สุด 

4.82 มาก
ที่สุด 

4.51 มาก
ที่สุด 

การใหสวนลดเมือ่
ชําระคาสินคาครบ
กอนกาํหนด 

4.25 มาก 4.22 มาก 4.50 มาก 4.36 มาก 4.65 มาก
ที่สุด 

4.33 มาก 

มีของแถมพิเศษเมือ่
ซ้ือรถ 

4.33 มาก 4.12 มาก 4.16 มาก 4.21 มาก 4.53 มาก
ที่สุด 

4.18 มาก 

การจัดกิจกรรมนอก
ราน เชนเปลี่ยนถาย
น้ํามนัเครือ่งฟร ีการ
ประกวดรองเพลงคา
ราโอเกะ 

3.69 มาก 3.69 มาก 3.83 มาก 3.88 มาก 3.76 มาก 3.77 มาก 

การรวมเปน
ผูสนับสนนุในงาน
การศุกล  เชนงานวนั
เด็กแหงชาต ิ งาน
กีฬาอบต. 

3.10 ปาน
กลาง 

3.30 ปาน
กลาง 

3.25 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

3.54 มาก 3.29 ปาน
กลาง 

มีบริการทดลองขับ
ข่ีกอนตัดสินใจซื้อ 

1.96 นอย 1.80 นอย 2.36 นอย 2.45 นอย 2.78 ปาน
กลาง 

2.27 นอย 

คุณภาพของแถม
ที่ไดรับ 

1.96 นอย 1.69 นอย 1.86 นอย 1.57 นอย 1.97 นอย 1.81 นอย 

การจัดสาธิตและ
แนะนาํ
รถจักรยานยนตรุน
ใหม เชนมีรถให
ทดลองขับพรอมของ
ชํารวย 

1.23 นอย
ที่สุด 

1.56 นอย 1.77 นอย 1.75 นอย 1.99 นอย 1.66 นอย 

ใหบริการเมื่อรถมี
ปญหาถึงแมหมด
ระยะเวลาประกัน 

1.37 นอย
ที่สุด 

1.49 นอย
ที่สุด 

1.60 นอย 1.50 นอย
ที่สุด 

1.80 นอย 1.55 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.04 ปาน 
กลาง 
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จากตารางที่ 40  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากไดแก    มีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ
(4.33)    การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.25)    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) 
(4.15)    และการจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี   การประกวดรองเพลงคารา
โอเกะ (3.69)     ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก    การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชน
งานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต. (3.10)      ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก  มีบริการทดลองขับขี่
กอนตัดสินใจซื้อ(1.96)     และคุณภาพของแถมที่ไดรับ  (1.96)     และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุด
ไดแก  ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน (1.37)  และการจัดสาธิตและแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวยอยู(1.23)       ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )(4.52)      
ปจจัยยอยในระดับมากไดแก     การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.22)    มีของแถม
พิเศษเมื่อซ้ือรถ (4.12)    และการจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวด
รองเพลงคาราโอเกะ (3.69)   ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   การรวมเปนผูสนับสนุนในงาน
การกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต. (3.30)  ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก  มีบริการ
ทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ(1.80)    คุณภาพของแถมที่ไดรับ   (1.69)     การจัดสาธิตและแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย (1.56)       และปจจัยยอยใน
ระดับนอยที่สุดไดแก  ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน (1.49)   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก        มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )(4.60)     ปจจัย
ยอยในระดับมากไดแก     การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.50)    มีของแถมพิเศษ
เมื่อซ้ือรถ (4.16)    และการจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรอง
เพลงคาราโอเกะ(3.83)   ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการ
กุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต. (3.25)     และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก การมี
บริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ(2.36)    คุณภาพของแถมที่ไดรับ(1.86)    การจัดสาธิตและ
แนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย(1.77)  และใหบริการเมื่อ
รถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน(1.60)    ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก     มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )(4.55)      ปจจัยยอยใน
ระดับมากไดแก     การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.36)     มีของแถมพิเศษเมื่อ
ซ้ือรถ (4.21)    และการจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรองเพลง
คาราโอเกะ(3.88)   ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  
เชนงานวันเด็กแหงชาติ  งานกีฬาอบต. (3.26)    ปจจัยยอยในระดับนอยไดแก มีบริการทดลองขับขี่
กอนตัดสินใจซื้อ(2.45)     การจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมีรถใหทดลองขับ
พรอมรับของชํารวย(1.75)    คุณภาพของแถมที่ไดรับ (1.57)         และปจจัยยอยในระดับนอยที่สุด
ไดแก ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน (1.50)   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุดไดแก    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )  (4.82)    การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด(4.65)   และมีของแถมพิ เศษเมื่อซ้ือรถ  (4.53)                        
ปจจัยยอยในระดับมากไดแก   การจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวด
รองเพลงคาราโอเกะ(3.76)    และการรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล  เชนงานวันเด็กแหงชาติ  
งานกีฬาอบต.(3.54)     ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   มีบริการทดลองขับขี่กอนตัดสินใจซื้อ 
(2.78)     และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก    การจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เชนมี
รถใหทดลองขับพรอมรับของชํารวย(1.99)    คุณภาพของแถมที่ไดรับ(1.97)    และใหบริการเมื่อรถ
มีปญหาถึงแมหมดระยะเวลาประกัน(1.80)   ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
79 

ตารางที่   41     แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง    

     จังหวดัเชยีงใหม   จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตร ี
สูงกวา 

ปริญญาตรี 

คาเฉลี่ย ปจจัยดาน
บุคคล 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

พนักงาน
ใหบริการ
ลูกคาทัดเทียม
กันทุกราย 

4.60 มาก
ที่สุด 

4.68 มาก
ที่สุด 

4.78 มาก
ที่สุด 

4.79 มาก
ที่สุด 

4.80 มาก
ที่สุด 

4.73 มากที่สุด 

พนักงาน
พรอมที่จะ
ใหบริการและ
เต็มใจจะ
ชวยเหลือ
ลูกคา
ตลอดเวลา 

4.55 มาก
ที่สุด 

4.76 มาก
ที่สุด 

4.80 มาก
ที่สุด 

4.69 มาก
ที่สุด 

4.70 มาก
ที่สุด 

4.70 มากที่สุด 

พนักงานมี
ความสุภาพมี
ความเปนมิตร
และมีความ
ซื้อสัตยตอ
ลูกคา 

4.60 มาก
ที่สุด 

4.38 มาก 4.59 มาก
ที่สุด 

4.36 มาก 4.62 มาก
ที่สุด 

4.51 มากที่สุด 

พนักงาน
ใหบริการท้ัง
กอนและหลัง
การขายได
ตรงตามเวลาที่
สัญญาไว 

4.18 มาก 4.35 มาก 4.24 มาก 4.02 มาก 4.23 มาก 4.14 มาก 

พนักงานใช
อุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงานที่
ทันสมัยใน
การบริการ
ลูกคา 

2.89 ปาน
กลาง 

3.20 ปาน
กลาง 

3.18 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

3.22 ปาน
กลาง 

3.15 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 4.24 มาก 
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จากตารางที่  41 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคลในระดับมากที่สุดไดแก    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกัน
ทุกราย (4.60)     พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.60)     และ
พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.55)    ปจจัยยอยในระดับ
มากไดแก    พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว(4.18)  และ
ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก      พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการ
บริการลูกคา(2.89)    ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานบุคคลในระดับมากที่สุดไดแก   พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือ
ลูกคาตลอดเวลา(4.76)    และพนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.68)      ปจจัยยอยใน
ระดับมากไดแก    พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.38)    และ
พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว(4.35)      และปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก     พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา(3.20)    
ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
บุคคลในระดับมากที่สุดไดแก    พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา(4.80)    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.78)      และพนักงานมีความสภุาพ
มีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.59)     ปจจัยยอยในระดับมากไดแก   พนักงาน
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว(4.24)  และปจจัยยอยในระดับปาน
กลางไดแก   พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา(3.18)    ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคล    
ในระดับมากที่สุดไดแก    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.79)      และพนักงานพรอม
ที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.69)      ปจจัยยอยในระดับมากไดแก   
พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.36)  และพนักงานใหบริการ
ทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว(4.02)      และปจจัยยอยในระดับปานกลาง
ไดแกพนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา(3.26)    ตามลําดับ     
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยดาน
บุคคลในระดับมากที่สุดไดแก      พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย(4.80)      พนักงาน
พรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา(4.70)    และพนักงานมีความสุภาพมี
ความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา(4.62)     ปจจัยยอยในระดับมากไดแก   พนักงาน
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว(4.23)     และปจจัยยอยในระดับปาน
กลางไดแก    พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือสํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา (3.22)    
ตามลําดับ     
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ตารางที่  42  แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง    

  จังหวดัเชยีงใหม   จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตรี 

คาเฉลี่ย 
ปจจัยดาน
ลักษณะทาง
กายภาพ 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ความทันสมัยของ
เคร่ืองมือใน
ศูนยบริการ 

4.00 มาก 3.69 มาก 3.83 มาก 3.88 มาก 3.76 มาก 3.79 มาก 

ความทันสมัยของ
อุปกรณ-เคร่ืองมือ
สํานักงาน 

3.51 มาก 3.48 ปาน
กลาง 

3.74 มาก 4.03 มาก 4.14 มาก 3.78 มาก 

บรรยากาศ
ภายในราน 

3.16 ปาน
กลาง 

3.55 มาก 3.40 ปาน
กลาง 

3.65 มาก 3.74 มาก 3.50 ปาน
กลาง 

ความสะอาดของ
หองน้ํา 

3.05 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

3.63 มาก 3.54 มาก 3.49 ปาน
กลาง 

3.40 ปาน
กลาง 

ความสะอาด
ภายในราน 

2.75 ปาน
กลาง 

2.69 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.68 มาก 3.73 มาก 3.26 ปาน
กลาง 

ความสะอาด
บริเวณรอบนอก
ราน 

1.89 นอย 1.53 นอย 1.68 นอย 2.13 นอย 2.87 ปาน
กลาง 

2.02 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.29 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่  42  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก      ความทันสมัยของ
เครื่องมือในศูนยบริการ(4.00)      และความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.51)   ปจจัย
ยอยในระดับปานกลางไดแก   บรรยากาศภายในราน(3.16)     ความสะอาดของหองน้ํา(3.05)    และ
ความสะอาดภายในราน(2.75)  และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก    ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน  
(1.89)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก      ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ
(3.69)      และบรรยากาศภายในราน(3.55)   ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก  ความทันสมัยของ
อุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.48)   ความสะอาดของหองน้ํา(3.29)     และความสะอาดภายในราน
(2.69)       และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก    ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน (1.53)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก    ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.83)      ความ
ทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(3.74)     และความสะอาดของหองน้ํา(3.63)   ปจจัยยอยใน
ระดับปานกลางไดแก  ความสะอาดภายในราน(3.45)   และบรรยากาศภายในราน(3.40) และปจจัย
ยอยในระดับนอยไดแก    ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน (1.68)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานลักษณะ
ทางกายภาพในระดับมากไดแก    ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.88)      ความทันสมัย
ของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(4.03)    บรรยากาศภายในราน(3.65)    ความสะอาดของหองน้ํา    
(3.54)   และความสะอาดภายในราน(3.68)    และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก    ความสะอาดบริเวณ
รอบนอกราน (2.13)  ตามลําดับ     

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพในระดับมากไดแก    ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน(4.14)    
ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ(3.76)      บรรยากาศภายในราน(3.74)   และความสะอาด
ภายในราน(3.73)     และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   ความสะอาดของหองน้ํา(3.49)     และ
ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน(2.87)    ตามลําดับ     
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ตารางที่   43    แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอการตัดสินใจ 
   เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง 

จังหวดัเชยีงใหม    จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
คาเฉลี่ย 

ปจจัยดาน
กระบวน 
การ 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

การชําระเงินคา
เชา-ซื้อ ลูกคา
สามารถเลือก
ชําระไดใน
หลายวิธ ี

3.79 มาก 4.06 มาก 4.14 มาก 4.28 มาก 4.63 มาก
ที่สุด 

4.18 มาก 

ใหบริการดวย
ความถูกตอง
ในเวลาที่
รวดเร็ว 

3.09 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 3.65 มาก 3.37 ปาน
กลาง 

3.62 มาก 3.45 ปาน
กลาง 

ขั้นตอนการ
พิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว 

3.16 ปาน
กลาง 

3.21 ปาน
กลาง 

3.09 ปาน
กลาง 

3.65 มาก 3.44 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

ศูนยบริการ
สามารถ
บริการได
อยางรวดเร็ว
ตรงเวลา 

2.39 นอย 2.61 ปาน
กลาง 

3.13 ปาน
กลาง 

2.97 ปาน
กลาง 

3.40 ปาน
กลาง 

2.90 ปาน
กลาง 

การติดตอ
ลูกคาทาง
โทรศัพทหรือ
จดหมายเพื่อ
แจงขาวสาร  
เชนแจงราคา
ประเมินคา
ซอม  ติดตาม
เอกสาร
ประกอบการ
จดทะเบียน  
หรือโอน
กรรมสิทธิ์ 
เปนตน 

2.01 นอย 2.17 นอย 3.01 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 3.69 มาก 2.88 ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.34 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่  43   พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานกระบวนการในระดับมากไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคา
สามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี (3.79)    ปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   ขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว(3.16)     และใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.09)     และปจจัยยอยใน
ระดับนอยไดแก      ศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา(2.39)    และการติดตอ
ลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน(2.01)   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานกระบวนการในระดับมากไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระได
ในหลายวิธี(4.06)    และใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.52)       ปจจัยยอยในระดับ
ปานกลางไดแก   ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว(3.21)      และศูนยบริการสามารถบริการได
อยางรวดเร็วตรงเวลา(2.61)    และปจจัยยอยในระดับนอยไดแก    การติดตอลูกคาทางโทรศพัทหรือ
จดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   
หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน (2.17) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการในระดับมากไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี
(4.14)    และใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.65)       และปจจัยยอยในระดับปาน
กลางไดแก   ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว (3.09)   ศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็ว
ตรงเวลา(3.13)     และการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคา
ประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน(3.01)      
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการในระดับมากไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี
(4.28) ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว (3.65) และการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมาย
เพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตน(3.52)   และปจจัยยอยในระดับปานกลางไดแก   ใหบริการดวยความถูกตองใน
เวลาที่รวดเร็ว(3.37)    และศูนยบริการสามารถบริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา(2.97)  ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการในระดับมากที่สุดไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลาย
วิธี (4.63)   ปจจัยยอยในระดับมากไดแก   การติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจง
ขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตน(3.69)  และใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว(3.62)   และปจจัยยอย
ในระดับปานกลาง ไดแก   ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว (3.44)   และศูนยบริการสามารถ
บริการไดอยางรวดเร็วตรงเวลา(3.40)  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

ตารางที่ 44      แสดงคาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ 
   เลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง 

จังหวดัเชยีงใหม  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 

คาเฉลี่ย 

ปจจัย 
สวน

ประสม
การตลาด 

 คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

ดาน
ผลิตภัณฑ  

4.25 มาก 3.94 มาก 3.81 มาก 4.32 มาก 4.11 มาก 4.08 มาก 

ดานราคา  3.71 มาก 3.45 ปาน
กลาง 

3.57 มาก 3.85 มาก 4.22 มาก 3.76 มาก 

ดานการจัด
จําหนาย 

2.54 ปาน
กลาง 

2.63 ปาน
กลาง 

2.31 นอย 2.55 ปาน
กลาง 

2.78 ปาน
กลาง 

2.56 ปาน
กลาง 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

2.99 ปาน
กลาง 

3.15 ปาน
กลาง 

3.07 ปาน
กลาง 

2.85 ปาน
กลาง 

3.16 ปาน
กลาง 

3.04 ปาน
กลาง 

ดานบุคคล 4.21 มาก 4.23 มาก 4.25 มาก 4.24 มาก 4.41 มาก 4.24 มาก 
ดานลักษณะ
ทางกายภาพ 

3.15 ปาน
กลาง 

3.41 ปาน
กลาง 

3.46 ปาน
กลาง 

3.01 ปาน
กลาง 

3.45 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

ดาน
กระบวนการ 

3.00 ปาน
กลาง 

3.60 มาก 3.54 มาก 3.33 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

3.34 ปาน
กลาง 
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จากตารางที่  44  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมากไดแก     ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.25)   ปจจัย
ดานบุคคล(4.21) และปจจัยดานราคา(3.71)   และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลาง
ไดแก   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.15)  ปจจัยดานกระบวนการ(3.00) ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด(2.99)     และปจจัยดานการจัดจําหนาย(2.54)  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมากไดแก     ปจจัยดานบุคคล(4.23)   ปจจัยดานผลิตภัณฑ
(3.94)    และปจจัยดานกระบวนการ(3.60)    และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลาง
ไดแก   ปจจัยดานราคา(3.45)   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  (3.41)    ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด   (3.15)    และปจจัยดานการจัดจําหนาย (2.63)  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดในระดับมากไดแก   ปจจัยดานบุคคล(4.25)   ปจจัยดานผลิตภัณฑ(3.81)    ปจจัย
ดานราคา(3.57)   และปจจัยดานกระบวนการ(3.54)    ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปาน
กลางไดแก  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (3.46)  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(3.07)   
และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับนอยไดแก   ปจจัยดานการจัดจําหนาย (2.31)  ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
การตลาดในระดับมากไดแก   ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.32)   ปจจัยดานบุคคล (4.24)  และ ปจจัยดาน
ราคา(3.85)     และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลาง ไดแก  ปจจัยดานกระบวนการ
(3.33)  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ(3.01)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (2.85)  และปจจัย
ดานการจัดจําหนาย  (2.55)  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดในระดับมากไดแก    ปจจัยดานบุคคล(4.41)    ปจจัยดานราคา(4.22)  และปจจัย
ดานผลิตภัณฑ(4.11)   ปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลาง ไดแก  ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ(3.45)   ปจจัยดานกระบวนการ(3.26)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด(3.16) และปจจัย
ดานการจัดจําหนาย(2.78)   ตามลําดับ 
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สวนท่ี  4    ขอมูลปญหาในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตจากรานจําหนายของผูตอบแบบสอบถาม    
    

จากการศึกษาปญหาในการซื้อรถจักรยานยนตจากรานจําหนายของผูตอบแบบสอบถามใน
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  พบวาปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจาก 

1) ปจจัยดานบุคคลคือพนักงานเก็บเงินไมมีมารยาท  ไมมีความสุภาพ ไมมีน้ําใจกับ
ลูกคา  และใหบริการลูกคาไมทัดเทียมกันทุกรายในสวนของพนักงานหนารานลูกคาตองการใหมี
การบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาที่สัญญาไว โดยบริการอยางตรงไปตรงมา 
(32  คน) 

2) ปจจัยดานกระบวนการ ลูกคาตองการใหบริการซอมรถใหมีประสิทธิภาพและ
ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว  ลูกคาตองการความรวดเร็วในการติดตามเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธิ์   ถารถที่ซ้ือใหมแลวมีปญหา  ลูกคาตองการใหเปลีย่น
คันใหมใหทันที      จะดีกวานําไปซอมเพราะจะทําใหลูกคามีความเชื่อมั่นตอรานจําหนายมากขึ้น
(25  คน) 

3) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดควรจะสงเสริมใหมีการเช็ครถฟรีทุก ๆ 3  เดือน 
เพราะปกติ 1 ป  มีเพียงคร้ังเดียวเทานั้นทําใหลูกคาที่พลาดโอกาสไมตองคอยนานในครั้งตอไป     
(24  คน) 

 
 
 


