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สารบัญ (ตอ) 
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สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 11 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 11 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 12 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 12 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 13 
6 แสดงจํ านวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จํ าแนกตามยี่หอ

รถจักรยานยนตท่ีใชอยูในปจจุบัน 14 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกําลังเคร่ืองยนต

รถจักรยานยนตท่ีใชอยูในขณะน้ี 15 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ราคาของ

รถจักรยานยนตคันลาสุดท่ีซ้ือ 15 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจายเงินซ้ือ

รถจักยานยนตคันลาสุด 16 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาผอนชําร 16 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชเงินดาวน

ในการซ้ือรถจักรยานยนต 17 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรถจักรยานยนต

ท่ีครอบครองในครอบครัว 17 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลในการ

ซ้ือรถจักรยานยนตคันท่ีใชอยูในปจจุบัน 18 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตมากท่ีสุด 19 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบ

แหลงขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต 20 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายการสงเสริม

การขายท่ีชอบมากท่ีสุด 21 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามของแถมท่ีชอบ
มากท่ีสุด 22 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือรถเพิ่ม
ในอนาคต 22 

19 แสดงจํ านวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จํ าแนกตามยี่หอ
รถจักรยานยนตท่ีคาดวาจะซ้ือในอนาคต 23 

20 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 24 

21 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานราคา 26 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย 28 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 29 

24 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
บุคลากร 31 

25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ 33 

26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
กระบวนการ 34 

 



 ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

27 สรุปคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 35 

28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 36 

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา 37 
30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานชอง

ทางการจัดจําหนาย 38 
31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ

สงเสริมการตลาด 39 
32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน

บุคลากร 40 
33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน

ลักษณะทางกายภาพ 41 
34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน

กระบวนการ 42 
35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต

ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามเพศ 43 
36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต

ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามเพศ 45 
37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต

ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตาม
เพศ 47 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตาม
เพศ 48 

39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร  จําแนกตามเพศ 50 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามเพศ 52 

41 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ  จําแนกตามเพศ 53 

42 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตาม
เพศ 54 

43 แสดงคาเฉล่ียและระดบัความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามอาชีพ 55 

44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา   จําแนกตามอาชีพ 58 

45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจดัจําหนายจําแนกตาม
อาชีพ 60 

46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตาม
อาชีพ 62 

47 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร    จําแนกตามอาชีพ 64 

48 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ     จําแนกตาม
อาชีพ 66 

49 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ    จําแนกตามอาชีพ 68 

50 แสดงสรุปคาเฉล่ียและดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามอาชีพ 71 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

51 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 73 

52 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 75 

53 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 77 

54 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 79 

55 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 81 

56 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 83 

57 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ  จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 85 

58 แสดงสรุปคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตาม
อาชีพ 87 

59 แสดงความสําคัญลําดับแรกของปจจัยยอย และปญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนต 106 

 



 ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

60 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  จําแนกตามเพศ 107 

61 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  จําแนกตามอาชีพ 108 

62 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 111 

 
 
 
 
 


