
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต

ของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  ในครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ซ้ือรถจักรยานยนตในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  
400  ราย  สามารถสรุปผลการศึกษา  อภิปรายรวมทั้งมีขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปน

เพศชาย   อายุระหวาง   31 – 40 ป มีอาชีพคาขาย  รายไดเฉลี่ยตอเดือน   5,001 – 10,000  บาท  และ
ระดับการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือรถจักรยานยนตคันลาสุดที่ใชในครอบครัวเปนคันที่  2  
และซื้อรถจักรยานยนตในลักษณะเงินผอน โดยนิยมใชรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดามากที่สุด  มี
ขนาดเครื่องยนตระหวาง  100 – 110   ซีซี  สําหรับขอเสนอพิเศษที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับจาก
การซื้อรถจักรยานยนต  คือ  การแจกของแถม เชน  เสื้อ  หมวกฟรี  ในดานการไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับรถจักรยานยนต  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลจากตัวแทนจําหนายใน
เขตอําเภอเวียงแหง   
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5.1.2 สรุปขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

       จากการศ ึกษาป จจ ัยส วนประสมการตลาดที ่ม ีผลต อการ เล ือกร านจํ าหน าย
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีความสําคัญอยูในระดับมากไดแก  ปจจัยดานบุคคล   ปจจัยดานผลิตภัณฑ    และปจจัย
ดานราคา  และปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญในระดับปานกลางไดแก  ปจจัยดาน
กระบวนการ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ     ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  และปจจัยดานการ
จัดจําหนาย  ตามลําดับ   โดยจําแนกตามปจจัยแตละดานไดดังนี้ 

 ปจจัยดานบุคคล   
พบวาปจจัยดานบุคคลโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.24)   สําหรับปจจัยยอยที่มี

คาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย    พนักงานพรอมที่จะ
ใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา    และพนักงานมีความสุขภาพมีความเปนมิตร
และมีความซื่อสัตยตอลูกคา    ตามลําดับ 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (4.08)  สําหรับปจจัยยอย

ที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก คุณภาพรถ      ยี่หอรถ     และแบบ/รุนรถ   ตามลําดับ 
 ปจจัยดานราคา   

พบวาปจจัยดานราคาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (3.76)  สําหรับปจจัยยอยที่มี
คาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข       ราคาถูกกวาคูแขง    และราคาไม
แตกตางจากคูแขง   ตามลําดับ     

 ปจจัยดานกระบวนการ  
พบวาปจจัยดานกระบวนการโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (3.34) สําหรับ

ปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดใน
หลายวิธี      ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว    และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว   
ตามลําดับ     
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ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  
พบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.29)  

สําหรับปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด  3 อันดับแรกไดแก  ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ    
ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน และบรรยากาศภายในราน   ตามลําดับ     

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  (3.04)    

สําหรับปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก      มีบริการเชา   -  ซ้ือ ( ผอนชําระ )     การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด    และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ     ตามลําดบั 

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง   (2.56)  

สําหรับปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก      รานเปดบริการมานาน    มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ   และมีปายแสดงราคาชัดเจน   ตามลําดับ   
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ตารางที่  45     แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ   รายไดและระดับการศึกษา 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยสวนบุคคล 
 
 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
 
 

ดานการจัด
จําหนาย 

 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

 

ดานบุคคล 
 

ดานลักษณะ
ทางกายภาพ 

 

ดานกระบวนการ 
 

เพศชาย คุณภาพรถ 
 
 
 
(มากที่สุด) 

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
(มาก) 

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
(มาก )   

การใหสวนลด
เมื่อชําระคา
สินคาครบกอน
กําหนด 
(มาก)   

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุก
ราย 
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ 
 
(มาก) 

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
(มาก) 

เพศหญิง คุณภาพรถ 
 
 
 
 
(มาก) 

ราคาถูกกวาคูแขง 
 
 
 
 
 
(มาก)  

ราคาถูกกวา
คูแขง 
 
 
 
(มาก)    

มีบริการเชา - 
ซ้ือ  
( ผอนชําระ ) 
 
 
(มากที่สุด)   

พนักงานพรอม
ที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะ
ชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา 
(มากที่สุด)        

ความทันสมัย
ของอุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงาน 
 
(มาก) 

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
 
(มาก) 

ผูที่มีรายไดต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000  บาท    

คุณภาพรถ 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
(มาก)      

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
(มาก)      

มีของแถม
พิเศษเมื่อซ้ือรถ 
 
 
(มากที่สุด)   

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุก
ราย 
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ 
 
(มาก)      

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
(มาก)      

ผูที่มีรายไดระหวาง  
5,001 – 10,000  บาท 

ย่ีหอรถ 
 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
 
(มาก)      

มีหลายสาขา
เพื่ออาํนวย
ความสะดวก
แกลูกคาใน
การเลือกซ้ือ 
(มากที่สุด)   

การใหสวนลด
เมื่อชําระคา
สินคาครบกอน
กําหนด 
 
(มาก)      

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุก
ราย 
 
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของอุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงาน 
 
(มาก)      

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
 
(มาก)      

ผูที่มีรายไดระหวาง  
10,001 – 15,000 บาท   

คุณภาพรถ 
 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีหลายสาขา
เพื่ออาํนวย
ความสะดวก
แกลูกคาใน
การเลือกซ้ือ 
(มาก)   

มีบริการเชา - 
ซ้ือ ( ผอน
ชําระ ) 
 
 
(มากที่สุด) 

พนักงานพรอม
ที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะ
ชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา 
(มากที่สุด) 

ความทันสมัย
ของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ 
 
 
(มาก)      

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
 
(มาก)      

ผูที่มีรายไดระหวาง  
15,001 – 20,000  บาท 

คุณภาพรถ 
 
 
 
 
(มากที่สุด)   

ราคาถูกกวาคูแขง 
 
 
 
 
(มาก)   

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
 
(มาก)      

มีบริการเชา - 
ซ้ือ ( ผอน
ชําระ ) 
 
 
(มาก)      

พนักงานพรอม
ที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะ
ชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา 
(มากที่สุด) 

ความทันสมัย
ของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ 
 
 
(มาก)      

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
 
(มาก)      
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ตารางที่  45  (ตอ) แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน  
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ   รายไดและระดับการศึกษา 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยสวนบุคคล 
 
 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
 
 

ดานการจัด
จําหนาย 

 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

 

ดานบุคคล 
 

ดานลักษณะ
ทางกายภาพ 

 

ดานกระบวนการ 
 

ผูที่มีรายไดมากกวา  
20,000 บาท ข้ึนไป 

คุณภาพรถ 
 
 
 
(มากที่สุด)   

ราคาถูกกวาคูแขง 
 
 
 
(มาก)   

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
(มาก)      

มีบริการเชา - 
ซ้ือ ( ผอน
ชําระ ) 
 
(มากที่สุด) 

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุก
ราย 
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของอุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงาน 
(มาก)      

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
(มาก)      

ผูที่มีการศึกษาต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย   

คุณภาพรถ 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
(มาก)   

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
(มาก)   

มีของแถม
พิเศษเมื่อซ้ือรถ 
 
 
(มาก)   

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุก
ราย 
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ 
 
(มาก)   

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
(มาก)   

ผูที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
ปวช. 

คุณภาพรถ 
 
 
 
 
(มาก)   

ราคาถูกกวาคูแขง 
 
 
 
 
(มาก)   

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
 
(มาก)   

มีบริการเชา - 
ซ้ือ ( ผอน
ชําระ ) 
 
 
(มากที่สุด)   

พนักงานพรอม
ที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะ
ชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ 
 
 
(มาก)   

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
 
(มาก)   

ผูที่มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา / ปวส. 

คุณภาพรถ 
 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
 
(มาก)   

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
 
(มาก)   

มีบริการเชา - 
ซ้ือ ( ผอน
ชําระ ) 
 
 
(มากที่สุด)   

พนักงานพรอม
ที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะ
ชวยเหลือลูกคา
ตลอดเวลา
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ 
 
 
(มาก)   

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
 
(มาก)   

ผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

คุณภาพรถ 
 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
 
(มาก)   

มีหลายสาขา
เพื่ออาํนวย
ความสะดวก
แกลูกคาใน
การเลือกซ้ือ 
(มาก)   

มีบริการเชา - 
ซ้ือ ( ผอน
ชําระ ) 
 
 
(มากที่สุด)   

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุก
ราย 
 
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของอุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงาน 
 
(มาก)   

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
 
(มาก)   

ผูที่มีการศึกษาสงูกวา
ระดับปริญญาตร ี

คุณภาพรถ 
 
 
 
(มากที่สุด)   

มีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงือ่นไข 
 
 
(มาก)   

รานเปดบริการ
มานาน 
 
 
(มาก)   

มีบริการเชา - 
ซ้ือ ( ผอน
ชําระ ) 
 
(มากที่สุด)   

พนักงาน
ใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุก
ราย 
(มากที่สุด)   

ความทันสมัย
ของอุปกรณ-
เครื่องมือ
สํานักงาน 
(มาก)   

การชาํระเงนิคาเชา-
ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชาํระไดใน
หลายวิธี 
(มากที่สุด)   
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5.1.3 สรุปขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกราน
จําหนายรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ รายไดและ 
ระดับการศึกษา 

5.1.3.1  สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดจาํแนกตามเพศ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด 

3 อันดับแรกไดแก      คุณภาพรถ      ยี่หอรถ   และแบบ/รุนรถ    ตามลําดับ   
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด 3 

อันดับแรกไดแก   คุณภาพรถ   ยี่หอรถและความนาเชื่อถือของราน   ตามลําดับ   
 ปจจัยดานราคา     
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาที่มีคาสูงสุด 3 

อันดับแรก ไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข    ราคาถูกกวาคูแขง  และราคาไมแตกตางจากคูแขง   
ตามลําดับ         

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาที่มีคาสูงสุด 3 อันดับ
แรกไดแก   ราคาถูกกวาคูแขง    มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข     และมีหลายราคาใหเลือก ตามลําดับ   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย    
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มี

คาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  รานเปดบริการมานาน  มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา
ในการเลือกซื้อ     และมีปายแสดงราคาชัดเจน  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด 
3 อันดับแรกไดแก    รานเปดบริการมานาน   มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการ
เลือกซื้อ และมีปายแสดงราคาชัดเจน  ตามลําดับ   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่

มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด   มีของแถมพิเศษ
เมื่อซ้ือรถ   และมีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )     ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มี
คาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )   การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคา
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ครบกอนกําหนด    และการจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรอง
เพลงคาราโอเกะ ตามลําดับ   

 ปจจัยดานบุคคล  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคลที่มีคาสูงสุด 3 

อันดับแรกไดแก  พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย       พนักงานพรอมที่จะใหบริการ
และเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา  และพนักงานมีความสุขภาพมีความเปนมิตรและมีความ
ซ่ือสัตยตอลูกคา ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคลที่มีคาสูงสุด 3 อันดับ
แรกไดแก  พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา   พนักงานมีความ
สุขภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคาและพนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย    
ตามลําดับ   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ    
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มี

คาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ  ความทันสมัยของอุปกรณ-
เครื่องมือสํานักงาน   และบรรยากาศภายในราน    ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มี
คาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน    บรรยากาศภายในราน   
และความสะอาดของหองน้ํา   ตามลําดับ   

ปจจัยดานกระบวนการ    
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด 3 

อันดับแรกไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี   การติดตอลูกคา
ทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน  และใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่
รวดเร็ว  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด 3 
อันดับแรกไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี    ใหบริการดวย
ความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว  และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว  ตามลําดับ 
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5.1.3.2  สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดจําแนกตามรายได  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัย

ยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  คุณภาพรถ    ยี่หอรถ   และแบบ/รุนรถ  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  ยี่หอรถ คุณภาพรถ  และชื่อเสียงราน  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    คุณภาพรถ     แบบ/รุนรถ    และความนาเชื่อถือ
ของราน   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด 3  อันดับแรกไดแก   คุณภาพรถ     รานเปนที่รูจักอยางกวางขวาง    และ
แบบ/รุนรถ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด 3  อันดับแรกไดแก  คุณภาพรถ   ยี่หอรถ    และความนาเชื่อถือของราน 
ตามลําดับ 

  ปจจัยดานราคา    
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัย

ยอยดานราคาที่มีคาสูงสุด  3 อันดับแรกไดแก  มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข     ราคาถูกกวาคูแขง  
และมีหลายราคาใหเลือก  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข    ราคาถูกกวาคูแขง    และมี
หลายราคาใหเลือก ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข     ราคาถูกกวาคูแขง และ
ราคาไมแตกตางจากคูแขง  ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก  ราคาถูกกวาคูแขง     มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข   และมี
หลายราคาใหเลือก   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานราคาที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    ราคาถูกกวาคูแขง        มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข 
และราคาไมแตกตางจากคูแขง  ตามลําดับ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัย

ยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   รานเปดบริการมานาน    มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ      และมีปายแสดงราคาชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา
ในการเลือกซื้อ     รานเปดบริการมานาน  และมีปายรานบอกชัดเจน  ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก     รานเปดบริการมานาน     มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ      และจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ 
ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   รานเปดบริการมานาน      มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ    และมีปายแสดงราคาชัดเจน   ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา 20,000  บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก     รานเปดบริการมานาน    มีหลายสาขาเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ    และมีปายแสดงราคาชัดเจน  ตามลําดับ   
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัย

ยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก     มีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ  มี
บริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )     และการใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด   ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก        การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบ
กอนกําหนด     มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )   และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ  ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )  การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด   และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ  ตามลําดับ      

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )     การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด     และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ   ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )     การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด     และการจัดกิจกรรมนอกราน  เชน เปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องฟรี การประกวดรองเพลงคาราโอเกะ   ตามลําดับ    

ปจจัยดานบุคคล    
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานบุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย       
พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา        และพนักงานมีความ
สุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา    ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานบุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกรายพนักงาน
มีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา      และพนักงานพรอมที่จะใหบริการและ
เต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา   ตามลําดับ    
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาท  ใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานบุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก   พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือ
ลูกคาตลอดเวลา      พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา   และ
พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย   ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานบุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย  พนักงาน
พรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา    และพนักงานมีความสุภาพมีความ
เปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา   ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
บุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก       พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกรายพนักงาน
พรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา     และพนักงานมีความสุภาพมีความ
เปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา  ตามลําดับ    

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ    
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัย

ยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  ความทันสมัยของเครื่องมือใน
ศูนยบริการ    ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน     และความสะอาดของหองน้ํา  
ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานลักษณะทางกายภาพที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก   ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงาน      ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ     และบรรยากาศภายในราน  ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานลักษณะทางกายภาพที ่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก      ความทันสมัยของเครื่องมือใน
ศูนยบริการ    ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน และความสะอาดของหองน้ํา ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานลักษณะทางกายภาพที ่ม ีค าสูงสุด   3  อันดับแรกไดแก   ความทันสมัยของเครื่องมือใน
ศูนยบริการ      ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน      บรรยากาศภายในราน     และความ
สะอาดของหองน้ํา  ตามลําดับ   
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ผูตอบแบบสอบถามที่รายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพที ่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก   ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงาน       บรรยากาศภายในราน     และความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ  ตามลําดับ   

ปจจัยดานกระบวนการ   
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ  5,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัย

ยอยดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือก
ชําระไดในหลายวิธี       ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว   และขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว   ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  5,001 – 10,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือก
ชําระไดในหลายวิธี    ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว    และขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว  ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  10,001 – 15,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก        การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือก
ชําระไดในหลายวิธี        ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว       และขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว    ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดระหวาง  15,001 – 20,000  บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือก
ชําระไดในหลายวิธี        ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว      และใหบริการดวยความถูกตองใน
เวลาที่รวดเร็ว    ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา  20,000 บาท ขึ้นไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก        การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระ
ไดในหลายวิธี       ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว       และการติดตอลูกคาทาง
โทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการ
จดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน   ตามลําดับ   
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5.1.3.3  สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดจําแนกตามระดับการศึกษา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ     
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  คุณภาพรถ    ยี่หอรถ     และแบบ/รุนรถ     
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    คุณภาพรถ     ยี่หอรถ   และแบบ/รุนรถ    
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  คุณภาพรถ     ยี่หอรถ   และแบบ/รุนรถ    ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑที ่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    คุณภาพรถ     ยี่หอรถ  และรานเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    คุณภาพรถ     ยี่หอรถ    และความนาเชื่อถือของราน 
ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา   
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานราคาที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก     มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข    ราคาถูกกวา
คูแขง    และราคาตรงตามที่โฆษณา  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานราคาที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   ราคาถูกกวาคูแขง     มีสวนลดเมื่อซ้ือตาม
เงื่อนไข    และราคาตรงตามที่โฆษณา  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ราคาที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข     ราคาถูกกวาคูแขงและราคา
ไมแตกตางจากคูแขง    ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานราคาที่มี
คาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข     ราคาถูกกวาคูแขง   และราคาไม
แตกตางจากคูแขง   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ราคาที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก   มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข   ราคาถูกกวาคูแขง   และมี
หลายราคาใหเลือก   ตามลําดับ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  รานเปดบริการมานาน   มีหลาย
สาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ     และมีปายแสดงราคาชัดเจนตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด  3 อันดับแรกไดแก      รานเปดบริการมานาน       มีหลาย
สาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ    และมีปายแสดงราคาชัดเจน  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    รานเปดบริการมานาน      มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ     และมีปายแสดงราคาชัดเจน   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการจัด
จําหนายที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก     มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการ
เลือกซื้อ      รานเปดบริการมานาน     และมีปายแสดงราคาชัดเจน   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การจัดจําหนายที่มีคาสูงสุด  3   อันดับแรกไดแก  รานเปดบริการมานาน     มีหลายสาขาเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อ     และมีปายแสดงราคาชัดเจน   ตามลําดับ 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    มีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ
การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด   และมีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด  3 อันดับแรกไดแก  มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ ) 
การใหสวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด   และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก  มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ) การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด    และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก     มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )   การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด   และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาดที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    มีบริการเชา - ซ้ือ ( ผอนชําระ )  การให
สวนลดเมื่อชําระคาสินคาครบกอนกําหนด     และมีของแถมพิเศษเมื่อซ้ือรถ    ตามลําดับ 

  ปจจัยดานบุคคล     
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานบุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย 
พนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา   และพนักงานพรอมที่จะ
ใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานบุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก   พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะ
ชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา     พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย      และพนักงานมีความ
สุภาพมีความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา  ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
บุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    พนักงานพรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือ
ลูกคาตลอดเวลา     พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย     และพนักงานมีความสุภาพมี
ความเปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคคลที่
มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย    พนักงานพรอมที่จะ
ใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา     และพนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและ
มีความซื่อสัตยตอลูกคา   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยดาน
บุคคลที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก      พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย    พนักงาน
พรอมที่จะใหบริการและเต็มใจจะชวยเหลือลูกคาตลอดเวลา    และพนักงานมีความสุภาพมีความ
เปนมิตรและมีความซื่อสัตยตอลูกคา   ตามลําดับ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ     
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก      ความทันสมัยของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ    ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน และบรรยากาศภายในราน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก      ความทันสมัยของเครื่องมือ
ในศูนยบริการ     บรรยากาศภายในราน    และความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ
ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน    และความสะอาดของหองน้ํา   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานลักษณะ
ทางกายภาพที่มีคาสูงสุด  3  อันดับแรกไดแก    ความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ    ความ
ทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือสํานักงาน    และบรรยากาศภายในราน   ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพที ่มีค าสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    ความทันสมัยของอุปกรณ-เครื่องมือ
สํานักงานความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ    และบรรยากาศภายในราน   ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการ  
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหความสําคัญกับ

ปจจัยยอยดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชําระไดในหลายวิธี ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว   และใหบริการดวยความถูกตองใน
เวลาที่รวดเรว็   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.ใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานกระบวนการที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถ
เลือกชําระไดในหลายวิธีใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว    และขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อรวดเร็ว  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส.ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระได
ในหลายวิธี      ใหบริการดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็ว    และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก   การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระได
ในหลายวิธี    ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว     และการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมาย
เพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตน   ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก    การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระได
ในหลายวิธี       การติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมิน
คาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน     และใหบริการ
ดวยความถูกตองในเวลาที่รวดเร็วตามลําดับ 
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5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่องป จจ ัยส วนประสมการตลาดที ่ม ีผลต อการเล ือกร านจําหน าย
รถจักรยานยนตของผู บริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  พบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดที่อยูในระดับมากไดแก  ปจจัยดานบุคคล   ปจจัยดานผลิตภัณฑ    และปจจัยดานราคา  
และปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับปานกลางไดแก  ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ     ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  และปจจัยดานการจัดจําหนาย  ตามลําดับ   
ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546)    และพันฤทธิ์  กุลเลิศ
ประเสริฐ(2547)  พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดที่อยูในระดับมากเปนอันดับแรกไดแก  ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ    และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของรัญจวน  วรรณภิระ(2548)  พบวาปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่อยูในระดับมากเปนอันดับแรกไดแก  ปจจัยดานการจัดจําหนาย   โดยสรุปในแต
ละดานดังนี้  
   ปจจัยดานผลิตภัณฑ   

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน
ระดับมาก     ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546)   พันฤทธิ์  กุลเลิศ
ประเสริฐ(2547) และรัญจวน  วรรณภิระ(2548)   ที่ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก  

ปจจัยดานราคา   
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับ

มาก     ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546)   พันฤทธิ์  กุลเลิศ
ประเสริฐ(2547) และรัญจวน  วรรณภิระ(2548)  ที่ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง     ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546)   
พันฤทธิ์  กุลเลิศประเสริฐ(2547) และรัญจวน  วรรณภิระ(2548) ที่ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก    
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546) ที่
ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของพันฤทธิ์  กุลเลิศประเสริฐ(2547)และรัญจวน  วรรณภิระ
(2548)    ที่ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก   
 ปจจัยดานบุคคล  

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546) พันฤทธิ์  กุลเลิศ
ประเสริฐ(2547) และรัญจวน  วรรณภิระ(2548)  ที่ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ดานบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก   หากพิจารณาเปรียบองคประกอบดานคุณภาพบริการ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยางมากตอองคประกอบดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ลูกคา (Empathy)  การตอบสนองตอลูกคา(Responsiveness)  และความมั่นใจได (Assurance) 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546) 
พันฤทธิ์  กุลเลิศประเสริฐ(2547)  และรัญจวน  วรรณภิระ(2548)  ที่ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก   

ปจจัยดานกระบวนการ   
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค  พานิชนันทกุล(2546) พันฤทธิ์  
กุลเลิศประเสริฐ(2547)  และรัญจวน  วรรณภิระ(2548)  ที่ศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับมาก   
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5.3 ขอคนพบ 
 

ส่ิงที่คนพบจากการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตของผู บริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  พบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีความสําคัญตอการเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนตอยูในระดับมากไดแก  ปจจัยดาน
บุคคล   ปจจัยดานผลิตภัณฑ  และปจจัยดานราคา    ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญใน
ระดับปานกลางไดแก  ปจจัยดานกระบวนการ   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ    ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด   และปจจัยดานการจัดจําหนาย  ตามลําดับ   โดยมีรายละเอียดที่นาสนใจดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ    พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  คุณภาพรถ  และปจจัยยอย
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  ช่ือเสียงราน 

ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับคุณภาพรถมากกวาเพศหญิง    
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 10,000  บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับคุณภาพรถมากกวา

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา  10,000  บาท 
ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหความสําคัญกับคุณภาพรถ

มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
 ปจจัยดานราคา  พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  มีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข  

และปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  ราคาตรงตามที่โฆษณา 
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามากกวาเพศชาย      
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 10,000  บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับมีสวนลดเมื่อซ้ือตาม

เงื่อนไขและราคาถูกกวาคูแขงมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา  10,000  บาท 
ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหความสําคัญกับราคาไมแตกตาง

จากคูแขงมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย  พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก รานเปดบริการมานาน 

และปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 
ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับมีสถานที่จอดรถเพียงพอมากกวาผูตอบ

แบบสอบถามเพศหญิง      
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา  10,000  บาทใหความสําคัญกับมีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการเลือกซื้อมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดมากกวา 10,000  
บาทขึ้นไป 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหความสําคัญกับการจัดเรียง
สินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบและทําเลที่ตั้งอยูในจุดที่สะดวกสําหรับลูกคามากกวาผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีบริการเชา-ซื้อ 
(ผอนชําระ) และปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  ใหบริการเมื่อรถมีปญหาถึงแมหมดระยะเวลา
ประกัน 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับมีบริการเชา-ซื้อ (ผอนชําระ)มากกวาผูตอบ
แบบสอบถามเพศชาย      

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 10,000  บาทขึ้นไปใหความสําคัญกับมีบริการเชา-ซื้อ (ผอน
ชําระ) มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา  10,000  บาท 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา  10,000  บาทใหความสําคัญกับมีของแถมพิเศษเมื่อ
ซ้ือรถมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 10,000  บาทขึ้นไป 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหความสําคัญกับมีบริการเชา-ซื้อ 
(ผอนชําระ) มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

ปจจัยดานบุคคล   พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  พนักงานใหบริการลูกคา
ทัดเทียมกันทุกราย   และปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  พนักงานใชอุปกรณ – เครื่องมือ
สํานักงานที่สมัยในการบริการลูกคา 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญกับพนักงานมีความสุภาพมีความเปนมิตรและ
มีความซื่อสัตยตอลูกคามากกวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ     พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  ความทันสมัย
ของเครื่องมือในศูนยบริการ  และปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ความสะอาดบริเวณรอบนอกราน   

ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับความทันสมัยของเครื่องมือในศูนยบริการ  
มากกวาผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง   
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหความสําคัญกับบรรยากาศ
ภายในรานและความสะอาดภายในรานมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี 

 ปจจัยดานกระบวนการ  พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การชําระเงินคาเชา-ซ้ือ  
ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี   และปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก   การติดตอลูกคาทาง
โทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการ
จดทะเบียน   หรือโอนกรรมสิทธิ์  เปนตน 

ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญกับการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมาย
เพื่อแจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตน  มากกวาเพศหญิง   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหความสําคัญกับการชําระเงินคา
เชา-ซ้ือ  ลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี และการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อ
แจงขาวสาร   เชนแจงราคาประเมินคาซอม   ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน   หรือโอน
กรรมสิทธิ์  เปนตนมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่องป จจ ัยส วนประสมการตลาดที ่ม ีผลต อการเล ือกร านจําหน าย
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย   อายุระหวาง   31 – 40 ป    อาชีพคาขาย  รายไดเฉลี่ยตอเดือน   5,001 – 10,000  
บาท  และระดับการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนั้นผูประกอบการจึงควรมีการ
วางแผนกลยุทธการตลาดที่ดีและใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาหลัก   จากผลการศึกษาสามารถนํา
ขอมูลมาใชประโยชนและเสนอแนวทางใหกับผูที่ประกอบธุรกิจรานจําหนายรถจักรยานยนต  ใน
การวางแผนดําเนินงานและผูที่สนใจทั่วไปดังนี้ 

ผูประกอบการควรใหความสําคัญอยางมากกับกับปจจัยสวนประสมการตลาดในสวนของ 
ปจจัยดานบุคคล   ปจจัยดานผลิตภัณฑ  และปจจัยดานราคา    สวนปจจัยประกอบที่ผูประกอบการ
ควรพัฒนาอยางตอเนื่องคือ   ปจจัยดานกระบวนการ   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ    ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด   และปจจยัดานการจัดจําหนาย    โดยจําแนกออกเปน 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

ผูประกอบการควรจัดจําหนายรถที่มีคุณภาพดี  ยี่หอที่ไดรับความนิยม รุน/ แบบที่ถูกใจ
ใหกับผูบริโภค   ซ่ึงคุณภาพรถในที่นี้หมายถึง  ความทนทานและแข็งแกรง   ประหยัดน้ํามัน  และ
ไดมาตรฐาน 
ปจจัยดานราคา    

ผูประกอบการควรเนนในเรื่องความคุมคาทางดานราคา    อีกทั้งผูประกอบการควรมี
ขอเสนอพิเศษเพิ่มเติมใหกับผูบริโภคที่เลือกซื้อแบบเงินผอน คือ  การใหสวนลดในเงินดาวน  เพื่อ
เปนทางเลือกสําหรับผูที่มีรายไดนอย   สวนผูบริโภคที่เลือกซื้อแบบเงินสดควรจะลดราคาในระดับ
ที่ทั้งผูบริโภคและผูประกอบการพึงพอใจ 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ผูประกอบการควรจะอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาไดในหลาย ๆ ชองทางการจัด
จําหนาย  โดยการมีหลายสาขาจําหนายที่ครอบคลุมพื้นที่และสรางความสะดวกในการเขาถึงของ
ผูบริโภค 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ผูประกอบการควรมีการสงเสริมการขายที่ผูบริโภคตองการ โดยการจัดกิจกรรมนอกราน 

เชน  การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องฟรี    สําหรับผูบริโภคที่ใชบริการเชา-ซื้อ (ผอนชําระ) 
รถจักรยานยนต เมื่อผูบริโภคชําระคาสินคาครบกอนกําหนดควรใหสวนลด      
ปจจัยดานบุคคล    
 ผูประกอบการควรจัดฝกอบรมพนักงานใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับบริการที่ดี   มี
การจัดอบรมพนักงานโดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอก  เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหความรู
และคําแนะนํากับผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น   
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  
   ผูประกอบการควรจะจัดใหมีศูนยบริการประจํารานเพื่อความสะดวกในการบริการ  ควร
ปรับปรุงใหมีความทันสมัยในดานเครื่องมือซอม  โดยศูนยบริการตองไดมาตรฐานเหมือนกับ
ศูนยบริการในตัวเมือง 
ปจจัยดานกระบวนการ   

ผูประกอบการควรจะมีทางเลือกใหกับลูกคาในการชําระเงินคาเชา-ซ้ือ    โดยมีทางเลือก
ในหลาย ๆ วิธีเชน  การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  การไปชําระที่บริษัทใหญ  และการไปชําระที่
สาขายอยอ่ืน ๆ เปนตน 

  
ขอเสนอแนะตามกลุมผูบริโภค 
จําแนกตามเพศ  

การจูงใจใหลูกคาเปาหมายกลุมเพศหญิงหันมาเลือกซื้อรถจักรยานยนตจากรานคาควรมุง
ในเรื่อง  ความคุมคาดานราคา  เงื่อนไขการผอนชําระและพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการ 

หากรานคาตองการจูงใจใหลูกคาเปาหมายกลุมเพศชายควรมุงในเรื่องคุณภาพรถที่ได
มาตรฐานเปนที่นิยมของตลาด  การมีสถานที่จอดรถเพียงพอและเครื่องมือในศูนยบริการตอง
ทันสมัยอยูตลอดเวลา  
จําแนกตามรายได  

การจูงใจใหลูกคาเปาหมายกลุมที่มีรายได 10,000  บาทขึ้นไปหันมาเลือกซื้อ
รถจักรยานยนตจากรานคาควรมุงในเรื่อง   ความคุมคาดานราคา  เงื่อนไขการผอนชําระและคุณภาพ
รถที่ไดมาตรฐานเปนที่นิยมของตลาด 
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หากรานคาตองการจูงใจใหลูกคาเปาหมายกลุมที่มีรายไดนอยกวา  10,000  บาทควรมุงใน
เร่ือง การขยายชองทางการจําหนายใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายกลุมนี้ไดอยางใกลชิด เพื่อ
อํานวยความสะดวก และจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้นอาจเนนการใชของแจกแถมที่มี
คุณภาพจูงใจเพิ่มเติม  
จําแนกตามระดับการศึกษา 

การจูงใจใหลูกคาเปาหมายกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหันมาเลือกซื้อ
รถจักรยานยนตจากรานคาควรมุงในเรื่อง   คุณภาพรถ  ความคุมคาดานราคา  เงื่อนไขการผอนชําระ     
การจัดรานใหสะอาดและเปนระเบียบ    ทําเลที่สะดวก  และมีการติดตอลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อ
ติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน 

หากรานคาตองการจูงใจใหลูกคาเปาหมายกลุมที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีควรมุงใน
เร่ือง   คุณภาพรถ  ความคุมคาดานราคา  เงื่อนไขการผอนชําระ   พัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน
บริการ และเครื่องมือในศูนยบริการตองทันสมัยอยูตลอดเวลา  

 
 
 


