
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล   ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การคนควาแบบอิสระ เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคใน อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม จากกลุมประชากรท่ีซ้ือ
รถจักรยานยนตจากรานจําหนายรถจักรยานยนตท้ัง 5 ราน ประกอบดวย 1) รานธวัชยนต  2) ราน 
ต.สหมอเตอร 3) บริษัทนิยมพานิช สาขาเถิน 4) รานนพรัตน  5) รานวิโรจนยนต      ในอําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง  จํานวน  250  ราย   สามารถสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 36-40 ป 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีพรับจาง มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 5,000 
บาท  ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีใชอยูในปจจุบัน คือ ฮอนดา  และรถจักรยานยนตท่ีใชอยูขณะน้ีมีกําลัง
เคร่ืองยนต คือ  100    ซีซี  ราคาของรถจักรยานยนตคันลาสุดท่ีซ้ือดวยเงินสดหรือเงินผอน 35,000-
40,000 บาท  การจายเงินซ้ือรถจักยานยนตคันลาสุด คือ เงินสด  สําหรับผูท่ีจายเงินผอนสวนใหญ
ผอนชําระใชเงินดาวนในการซ้ือรถจักรยานยนต คือ 0-10 เปอรเซ็นต   สวนใหญรถจักรยานยนตท่ี
ครอบครองในครอบครัว คือ คันท่ี 2    โดยเหตุผลในการซื้อรถจักรยานยนตคันท่ีใชอยูในปจจุบัน 
คือ  เปนยี่หอท่ีไดรับความนิยม   และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตมากท่ีสุด 
คือ   ตัวทานเอง    การทราบแหลงขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต  คือ  โทรทัศน   และรายการ
สงเสริมการขายท่ีชอบมากที่สุด คือ ของแถม    โดยของแถมที่ชอบมากที่สุดคือ หมวกกันน็อค   
ผูตอบแบบสอบถามไมซ้ือรถเพิ่มในอนาคตมากท่ีสุด   สวนผูท่ีคาดวาจะซ้ือในอนาคตยี่หอท่ีจะซ้ือ 
คือ ฮอนดา   
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สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในระดับมากทุกปจจัยเรียงตามลําดับคาเฉล่ียคือ ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัย
ดานราคา และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือรถจักยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ตรายี่หอรถ รองลงมาคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน 
และกําลัง (ขนาดซีซี) เคร่ืองยนต  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถ
จักยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ ราคารถจักรยานยนต  รองลงมาคือ มีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน  และราคาอะไหล  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีหลายสาขาเพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคา  รองลงมาคือ ความ
นาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย  และมีทําเลที่ต้ังอยูในจุดท่ีสะดวกสําหรับลูกคา  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ  รองลงมาคือ การมี
ของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  และคุณภาพของแถมท่ีไดรับ และการใหสวนลดเมื่อผอนชําระครบกอน
กําหนด เทากัน  

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ  พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา  รองลงมาคือ พนักงานมีความ
เช่ียวชาญที่จะใหบริการ  และพนักงานมีความเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  ความสะอาดภายในราน  รองลงมาคือ ความสะอาดของหองน้ํา และ
ความทันสมัยของสํานักงาน เทากัน  และ ความทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ  
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ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
3 ลําดับแรกคือ มีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน รองลงมาคือ 
การชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี  และ ข้ันตอนการใหบริการไม
ซับซอน  

 
สวนท่ี 3 ปญหาท่ีพบในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต 
ปญหาดานผลิตภัณฑ   ผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ไมมีสินคา

ใหเลือกหลายยี่หอ รองลงมาคือ ขนาดรถจักรยานยนตเล็กเกินไป และตัวแทนจําหนายไมมี
รถจักรยานยนตใหเลือกหลายรุน เทากัน  และ ขนาดรถจักรยานยนตใหญเกินไป  

ปญหาดานราคา   ผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด3 ลําดับแรก คือ รถจักรยานยนตมี
ราคาแพง และอะไหลมีราคาแพง เทากนั   รองลงมาคือ  เงินดาวนสูง และราคาขายตอรถมือสองใน
ตลาดมีราคาตํ่า เทากัน  และอัตราดอกเบ้ียในการผอนชําระสูง  

ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ
ตัวแทนจําหนายไมมีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ ตัวแทนจําหนายมีนอย  และสถานท่ีจอดรถไม
เพียงพอ  

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับ
แรกคือ  ไมมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  รองลงมาคือ ไมมีการจัดใหมีการชิงโชค  และไมมีการจัดให
มีการผอนชําระโดยไมมีดอกเบ้ีย  และของแถมท่ีไดรับไมมีคุณภาพ เทากัน  

ปญหาดานบุคลากร   ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ 
พนักงานไมมีความสุภาพ ในการใหบริการลูกคา และพนักงานไมมีความเช่ียวชาญในการใหบริการ
ลูกคา เทากัน  รองลงมาคือ พนักงานไมมีความพรอมในการใหบริการลูกคา  และ พนักงานไมมี
ความเอาใจใสลูกคา  

ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ   ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3 ลําดับ
แรกคือไมมีอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานท่ีทันสมัย  รองลงมาคือ บรรยากาศภายในรานตัวแทน
จําหนายไมเหมาะสมกับการใหบริการลูกคา  และ ไมมีเคร่ืองมือในศูนยบริการที่ทันสมัยในการ
ใหบริการลูกคา  

ปญหาดานกระบวนการ   ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือมี
ข้ันตอนการใหบริการท่ีซับซอน   รองลงมาคือ มีข้ันตอนการซ้ือ-ขายท่ีซับซอน  และไมมีการ
ใหบริการที่ดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน     
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สวนท่ี  4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนต  จําแนกตามเพศ  อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 4.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต 
จําแนกตามเพศ   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญลําดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 ปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ ตรายี่หอรถ รองลงมาคือ  รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน และ 
การบริการหลังการขาย เชน การตรวจเช็คฟรี  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตรายี่หอ
รถ ) รองลงมาคือ  รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน และกําลัง (ขนาดซี
ซี) เคร่ืองยนต    

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 ปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ ราคารถจักรยานยนต  รองลงมาคือ มีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน  และราคาอะไหล  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคา
รถจักรยานยนต รองลงมาคือ จํานวนเงินท่ีตองจายดาวน  และมีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก   
 ปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีหลายสาขาเพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคา รองลงมาคือ ความนาเช่ือถือของ
ตัวแทนจําหนาย และมีทําเลที่ต้ังอยูในจุดท่ีสะดวกสําหรับลูกคา  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 ปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ  รองลงมาคือ การมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือ
รถ และ การจัดใหมีการชิงโชค การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล เทากัน  
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ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การ
โฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ รองลงมาคือ การมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  และ
คุณภาพของแถมท่ีไดรับ การใหสวนลดเม่ือผอนชําระครบกอนกําหนด เทากัน  

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 ปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา รองลงมาคือ พนักงาน
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว และพนักงานมีความเช่ียวชาญที่จะ
ใหบริการ  

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงาน
ใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความเช่ียวชาญท่ีจะ
ใหบริการ และ พนักงานมีความเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 ปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะอาดภายในราน  รองลงมาคือ ความสะอาดของหองน้ํา ความทันสมัย
ของสํานักงาน เทากัน และความทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ  

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญท่ี
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 ปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการใหบริการที่ดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน  
รองลงมาคือ การชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี และข้ันตอนการ
ใหบริการไมซับซอน  
 

4.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต  
จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษทัเอกชน  ธุรกจิสวนตัว  เกษตรกร และรับจาง  ใหความสําคัญลําดับแรก
คือ ปจจัยดานบุคลากร สวนอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภณัฑ และปจจยั
ดานราคา   
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ในปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ 
หลายรุน  รองลงมาคือ ตรายี่หอรถ และขนาดและรูปราง สีสันและลวดลาย การบริการหลังการขาย 
เชน การตรวจเช็คฟรี เทากัน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ตรายี่หอรถ  รองลงมาคือ สีสันและลวดลาย  และรานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือก
หลายรูปแบบ หลายรุน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ตรายี่หอรถ  รองลงมาคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน 
และขนาดและรูปราง  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
ตรายี่หอรถ รองลงมาคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน  และขนาด
และรูปราง กําลัง (ขนาดซีซี) เคร่ืองยนต เทากัน  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับจาง ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตรา
ยี่หอรถ  รองลงมาคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน  และ กําลัง 
(ขนาดซีซี) เคร่ืองยนต  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
อุปกรณตกแตงพิเศษเฉพาะรุน รองลงมาคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ 
หลายรุน  และตรายี่หอรถ  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ในปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
เกษตรกร ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ ราคา
อะไหล และมีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ ราคาขายตอรถมือสองมีราคาสูง และ จํานวนเงินท่ี
ตองจายดาวน  
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 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ ราคาอะไหล จํานวนเงินท่ีตองจายดาวน เทากัน 
และมีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับจาง ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคา
รถจักรยานยนต รองลงมาคือ มีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน และจํานวนเงินท่ีตองจายดาวน  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคา
รถจักรยานยนต  รองลงมาคือ มีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน และราคาอะไหล  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ในปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ประกอบธุรกิจสวนตัว เกษตรกร และรับจาง ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  มี
หลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกลูกคา รองลงมาคือ ความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย และมี
ทําเลที่ต้ังอยูในจุดท่ีสะดวกสําหรับลูกคา  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ มีหลายสาขาเพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคา รองลงมาคือ มีทําเลที่ต้ังอยูในจุดท่ีสะดวก
สําหรับลูกคา และวันและเวลาเปด-ปดทําการของตัวแทนจําหนาย   

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มี
หลายสาขาเพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคา  รองลงมาคือ มีทําเลที่ต้ังอยูในจุดท่ีสะดวกสําหรับลูกคา 
และ ความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ในปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ รองลงมาคือ การโฆษณา
ผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ คุณภาพของแถมท่ีไดรับ การใหสวนลดเมื่อผอนชําระครบ
กอนกําหนด เทากัน และ การจัดใหมีการชิงโชค การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล เทากัน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ การมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ รองลงมาคือ การจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนต
รุนใหม คุณภาพของแถมท่ีไดรับ การจัดใหมีการชิงโชค การใหสวนลดเมื่อผอนชําระครบกอน
กําหนด การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล เทากัน และการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ  
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 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ การมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ รองลงมาคือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ และการจัดใหมีการชิงโชค การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล เทากัน  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ รองลงมาคือ คุณภาพของแถมท่ีไดรับ การให
สวนลดเม่ือผอนชําระครบกอนกําหนด เทากัน และการมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับจาง ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การ
โฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ รองลงมาคือ การจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนต
รุนใหม และคุณภาพของแถมท่ีไดรับ การใหสวนลดเม่ือผอนชําระครบกอนกําหนด เทากัน  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การ
โฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ รองลงมาคือ การจัดสาธิตและแนะนํารถจักรยานยนต
รุนใหม และการมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
 ในปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการ
ลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา พนักงานมีความพรอมในการ
ใหบริการลูกคา เทากัน และพนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา  รองลงมาคือ พนักงาน
ใหบริการท้ังกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว พนักงานมีความเอาใจใสลูกคา
ตลอดเวลา พนักงานมีความพรอมในการใหบริการลูกคา พนักงานมีความเช่ียวชาญที่จะใหบริการ 
เทากัน และพนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย พนักงานใหบริการดวยความถูกตองแมนยํา 
เทากัน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา รองลงมาคือ พนักงาน
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว และพนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียม
กันทุกราย  



 97

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา  รองลงมาคือ พนักงานมีความพรอมใน
การใหบริการลูกคา และพนักงานมีความเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับจาง ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความเช่ียวชาญ
ท่ีจะใหบริการ และพนักงานมีความเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา รองลงมาคือ พนักงานมีความเช่ียวชาญ
ท่ีจะใหบริการ และพนักงานมีความเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา พนักงานมีความพรอมในการ
ใหบริการลูกคา เทากัน  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจสวนตัว เกษตรกร รับจาง และอ่ืนๆ ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับปานกลาง 
 ในปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะอาดภายในราน ความสะอาดของหองน้ํา ความ
ทันสมัยของสํานักงาน เทากัน รองลงมาคือ ความทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ  และ
บรรยากาศภายในราน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ความสะอาดของหองน้ํา ความทันสมัยของสํานักงาน เทากัน รองลงมาคือ ความ
ทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ และความสะอาดภายในราน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ความสะอาดภายในราน รองลงมาคือ ความสะอาดของหองน้ํา ความทันสมัยของ
สํานักงาน เทากัน  และ บรรยากาศภายในราน  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
ความสะอาดภายในราน รองลงมาคือ ความทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ และความสะอาด
ของหองน้ํา ความทันสมัยของสํานักงาน เทากัน   
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ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับจาง และอ่ืนๆ ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ ความสะอาดภายในราน รองลงมาคือ ความสะอาดของหองน้ํา ความทันสมัยของสํานักงาน 
เทากัน และ ความทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ  

ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ในปจจัยยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมด
ระยะเวลารับประกัน รองลงมาคือ การชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี 
และข้ันตอนการซ้ือไมซับซอน ข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็ว เทากัน   
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ข้ันตอนการซ้ือไมซับซอน ข้ันตอนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว การชําระเงินคาเชา-
ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี เทากัน รองลงมาคือ มีการใหบริการลูกคาดวยความ
รวดเร็ว มีการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร เชน การติดตามเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธ์ิ มีการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพ่ือแจง
ขาวสาร เชน การติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธ์ิ เทากัน และข้ันตอน
การใหบริการไมซับซอน  
 ผูตอบแบบสอบถามอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ ข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน รองลงมาคือ มีการติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือ
จดหมายเพื่อแจงขาวสาร เชน การติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธ์ิ มีการ
ติดตอลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพ่ือแจงขาวสาร เชน การติดตามเอกสารประกอบการจด
ทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธ์ิ เทากัน และข้ันตอนการซ้ือไมซับซอน ข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือ
รวดเร็ว เทากัน  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพเกษตรกร ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 
ข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน รองลงมาคือ มีการใหบริการที่ดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมด
ระยะเวลารับประกัน  และการชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี  

ผูตอบแบบสอบถามอาชีพรับจาง และอ่ืนๆ  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ มีการใหบริการที่ดีเม่ือรถมีปญหาหลังจาก รองลงมาคือ การชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคา
สามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี และข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน 
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4.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต  
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือน ให
ความสําคัญลําดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร    

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได ใหความสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  ตรายี่หอรถ รองลงมาคือ อุปกรณตกแตงพิเศษเฉพาะ
รุน รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน เทากัน และ ขนาดและรูปราง  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตรายี่หอรถ รองลงมาคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลาย
รูปแบบ หลายรุน และกําลัง (ขนาดซีซี) เคร่ืองยนต  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ กําลัง (ขนาดซีซี) เคร่ืองยนต (คาเฉล่ีย 4.28) รองลงมาคือ ระยะเวลา
การรับประกันคุณภาพ และการประหยัดน้ํามัน  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ หลายรุน รองลงมาคือ  
การบริการหลังการขาย เชน การตรวจเช็คฟรี และสีสันและลวดลาย อุปกรณตกแตงพิเศษเฉพาะรุน 
เทากัน  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก 
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ มีปายแสดงราคา
สินคาชัดเจน และราคาอะไหล  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ จํานวนเงินท่ีตองจายดาวน และ
ราคาขายตอรถมือสองมีราคาสูง  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,001 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ ราคาอะไหล  และจํานวนเงินท่ี
ตองจายดาวน  
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 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต รองลงมาคือ มีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน  และ คา
ซอมบํารุง  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามระดับรายได ไมเกิน 5,000 
บาท และ5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือจักรยานยนตโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามระดับรายได 10,001-15,000 บาท และ15,000 
บาทข้ึนไป ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ  
ปานกลาง 
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท และ
15,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีหลายสาขาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกลูกคา รองลงมาคือ ความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย และมีทําเลท่ีต้ังอยูในจุดท่ีสะดวก
สําหรับลูกคา  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความสะดวกลูกคา รองลงมาคือ มีทําเลท่ี
ต้ังอยูในจุดท่ีสะดวกสําหรับลูกคา และความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000  บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย  รองลงมาคือ มีหลายสาขาเพ่ือ
อํานวยความสะดวกลูกคา และ มีทําเลที่ต้ังอยูในจุดท่ีสะดวกสําหรับลูกคา  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได ใหความสําคัญ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท และ
10,001-15,000 บาทใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน 
วิทยุ หนังสือพิมพ  รองลงมาคือ คุณภาพของแถมท่ีไดรับ การใหสวนลดเม่ือผอนชําระครบกอน
กําหนด เทากัน และการมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ รองลงมาคือ การมี
ของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ และการจัดใหมีการชิงโชค การรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศล เทากัน   
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000  บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ คุณภาพของแถมท่ีไดรับ การใหสวนลดเมื่อผอนชําระครบกอน
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กําหนด เทากัน รองลงมาคือ การมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ และการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ  

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการ
ลูกคา รองลงมาคือ  พนักงานมีความเช่ียวชาญท่ีจะใหบริการ และพนักงานมีความเอาใจใสลูกคา
ตลอดเวลา พนักงานมีความพรอมในการใหบริการลูกคา เทากัน  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา 
รองลงมาคือ พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว และพนักงานมี
ความเช่ียวชาญที่จะใหบริการ  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000  บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกันทุกราย พนักงานมีความ
เช่ียวชาญที่จะใหบริการ เทากัน รองลงมาคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการ
ลูกคา พนักงานมีความเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา เทากัน  และพนักงานมีความพรอมในการ
ใหบริการลูกคา  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา รองลงมาคือ 
พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายไดตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว และพนักงานมีความเอาใจ
ใสลูกคาตลอดเวลา พนักงานมีความพรอมในการใหบริการลูกคา เทากัน  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามรายไดไมเกิน 5,000 บาท 5,000-
10,000 บาท และ10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามรายได 15,000 บาทข้ึนไป ให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท และ
5,000 – 10,000 บาท ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะอาดภายในราน 
รองลงมาคือ ความสะอาดของหองน้ํา ความทันสมัยของสํานักงาน เทากัน และความทันสมัยของ
เคร่ืองมือในศูนยบริการ  
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 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000  บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะอาดภายในราน บรรยากาศภายในราน ความสะอาดของ
หองน้ํา ความทันสมัยของสํานักงาน ความทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ เทากัน  และ ความ
สะอาดบริเวณรอบราน  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะอาดของหองน้ํา ความทันสมัยของสํานักงาน เทากัน รองลงมาคือ 
ความทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ   และความสะอาดภายในราน  

ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได ใหความสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท ให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมด
ระยะเวลารับประกัน รองลงมาคือ การชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี 
และข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการใหบริการที่ดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน 
รองลงมาคือ การชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี มีการติดตอลูกคาทาง
โทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร เชน การติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียนหรือโอน
กรรมสิทธ์ิ เทากัน และข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน  
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000  บาท ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการใหบริการที่ดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน 
รองลงมาคือ มีการใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว  และการชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือก
ชําระไดในหลายวิธี   
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน 
รองลงมาคือ การชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี และข้ันตอนการซ้ือไม
ซับซอน ข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็ว ข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน เทากัน  
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อภิปรายผล 
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน  

จังหวัดลําปาง   สามารถอภิปรายผลโดยใช แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ   ดังนี้ 
จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากลําดับแรกไดแกปจจัยดานบุคลากร     ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการคนควาของรัญจวน วรรณภิระ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาด
ท่ีมีผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  และไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของพันฤทธ์ิ  กุลเลิศประเสริฐ (2547) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย    และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ชาญณรงค  พานิชนันทนกุล  (2546) ที่ ศึกษาเ ร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ    

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือรถจักยานยนตมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ ตรายี่หอรถ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการ
คนควาของรัญจวน วรรณภิระ (2548)  และของพันฤทธ์ิ  กุลเลิศประเสริฐ (2547)  ท่ีผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก คือ การประหยัดน้ํามัน    และไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของชาญณรงค   พานิชนันทนกุล (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ คุณภาพของรถจักรยานยนต  การใช
งานและการประหยัดน้ํามัน 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถ
จักยานยนตมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ ราคารถจักรยานยนต  ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของรัญจวน วรรณภิระ (2548) และพันฤทธ์ิ  กุลเลิศประเสริฐ (2547 และชาญณรงค    
พานิชนันทนกุล (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับ
แรกคือ ราคารถจักรยานยนต     

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักยานยนตมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ  มีหลายสาขาเพ่ืออํานวย
ความสะดวกลูกคา    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการคนควาของรัญจวน วรรณภิระ (2548) ท่ีผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ทําเลที่ต้ังของศูนย
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จําหนาย  และศูนยบริการอยูใกลกับแหลงชุมชน และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของพันฤทธ์ิ    
กุลเลิศประเสริฐ (2547) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับ
แรกคือ ความนาเช่ือถือของศูนยบริการซอมบํารุง 

  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักยานยนตมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ 
เชน วิทยุ หนังสือพิมพ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการคนควาของรัญจวน วรรณภิระ (2548) ท่ีผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ การประชาสัมพันธ
โดยปายโฆษณาตามจุดตางๆ  และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของพันฤทธ์ิ          กุลเลิศประเสริฐ 
(2547) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ สวนลด
เงินสด  การรับซ้ือรถเกาในราคาท่ีเหมาะสมและการบริการแนะนําของพนักงานขาย 

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือรถจักยานยนตมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ   พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือท่ี
ทันสมัยในการบริการลูกคา   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักยานยนตมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ ความสะอาดภายในราน  

ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือรถจักยานยนตมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ มีการใหบริการที่ดีเม่ือรถมีปญหา
หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน     
 
 

ขอคนพบ 
จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอ

เถิน จังหวัดลําปาง   มีขอคนพบที่เปนประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 
 ยี่หอรถจักรยานยนตท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชอยูในปจจุบันคือยี่หอฮอนดา 

และเหตุผลท่ีใชเพราะเปนท่ีนิยม และมีรูปรางท่ีสวยงาม   และการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต คือ
ตัวเอง  จึงเห็นไดวาผูประกอบการขายรถจักรยานยนตควรจะรักษากลุมลูกคากลุมนี้ไว  โดยการหา
กลยุทธมาตอบสนองลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด     
 รายการสงเสริมการขายท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบมากท่ีสุดคือการมีของแถม  และ
รายการของแถมท่ีชอบมากคือหมวกกันนอ็ค  
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 ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 48.8 ท่ีจะซ้ือรถจักรยานยนตเพิ่มในอนาคต  และพบวา 
รอยละ 71.3 ยีห่อท่ีจะซ้ือในอนาคตคือยี่หอฮอนดา 
 ในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของลูกคา พบวาปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยท่ี
ลูกคาใหความสําคัญมากกวาปจจัยดานอ่ืน   รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการ   ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย    ปจจัยดานราคา 
และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ตามลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก   โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียลําดับสุดทายคือมีบริการตีราคา
และแลกเปล่ียนรถมือสอง  

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจัยยอยมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก   โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียลําดับสุดทายคือคาซอมบํารุง อัตราดอกเบ้ียใน
การผอนชําระ  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก  ยกเวนปจจัยดาน  มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ และจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู
และเปนระเบียบ ท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจยัยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก  ยกเวนปจจยัดาน การจัดใหมีการผอนชําระโดยไมมีดอกเบ้ีย  ท่ีให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง 
 ปจจัยดานบุคลากร   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจยัยอยมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก   โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียลําดับสุดทายคือพนักงานมีความสุภาพ มี
ความเปนมิตร และมีความซ่ือสัตยตอลูกคา 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียในระดับมาก  ยกเวนปจจัยดาน  ความสะอาดบริเวณรอบราน ท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง  

ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก   โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียลําดับสุดทายคือมีการติดตอลูกคา
ทางโทรศัพทหรือจดหมายเพื่อแจงขาวสาร เชน การติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียนหรือ
โอนกรรมสิทธ์ิ 
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ตารางท่ี 59 แสดงความสําคัญลําดับแรกของปจจัยยอย และปญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยยอยท่ีลูกคาให
ความสําคัญลําดับแรก 

ปญหา 
ท่ีพบลําดับแรก 

ดานผลิตภัณฑ ตรายี่หอรถ ไมมีสินคาใหเลือกหลายยี่หอ 
ดานราคา ราคารถจักรยานยนต รถจักรยานยนตมีราคาแพง  อะไหลมี

ราคาแพง 
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีหลายสาขาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกลูกคา 
ตัวแทนจําหนายไมมีความนาเช่ือถือ 

ดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน 
วิทยุ หนังสือพิมพ 

ไมมีของแถมพิเศษเมื่อซื้อรถ 

ดานบุคลากร พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือ
ที่ทันสมัยในการบริการลูกคา 

พนักงานไมมีความสุภาพ ในการ
ใหบริการลูกคา  พนักงานไมมีความ
เช่ียวชาญในการใหบริการลูกคา 

ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

ความสะอาดภายในราน ไมมีอุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่
ทันสมัย 

ดานกระบวนการใหบริการ มีการใหบริการที่ดีเมื่อรถมี
ปญหาหลังจากหมดระยะเวลา
รับประกัน 

มีขั้นตอนการใหบริการท่ีซับซอน 
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ตารางท่ี  60  แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ชาย หญิง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ตรายี่หอรถ                  (4.25: มาก) ตรายี่หอรถ                 (4.17: มาก) 
ปจจัยดานราคา ราคารถจักรยานยนต     (4.27: มาก) ราคารถจักรยานยนต    (4.15: มาก) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
มีหลายสาขา เ พ่ืออํ านวยความ
สะดวกลูกคา                (4.00: มาก) 

มีหลายสาขา เ พ่ืออํ านวยความ
สะดวกลูกคา                 (3.97: มาก) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ                (4.30: มาก) 

การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ             (4.30: มาก) 

ปจจัยดานบุคลากร 

พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือที่
ทันสมัยในการบริการลูกคา 
                                 (4.19: มาก) 

พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือที่
ทันสมัยในการบริการลูกคา 
                                (4.34: มาก) 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
ความสะอาดภายในราน  
                                     (3.90: มาก) 

ความสะอาดภายในราน  
                                (3.93: มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 

มีการใหบริการท่ีดีเมื่อรถมีปญหา
หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน 
                                  (4.09: มาก) 

มีการใหบริการท่ีดีเมื่อรถมีปญหา
หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน 
                                  (4.14: มาก) 

 

จากตารางท่ี  59  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเม่ือจําแนกตามพบเพศ พบวาท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยยอยในแตละดานเปนอันดับแรกเหมือนกันทุกปจจัย  
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ตารางที่ 61  แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด ขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจ

สวนตัว 
เกษตรกร รับจาง อื่นๆ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รานตัวแทนจําหนายมี
สินค าให เ ลือกหลาย
รูปแบบ หลายรุน 

     (4.32: มาก) 

ตรายี่หอรถ   
(4.38: มาก) 

ตรายี่หอรถ   
(4.43: มาก) 

ตรายี่หอรถ   
(4.26: มาก) 

ตรายี่หอรถ  
( 4.08:มาก) 

อุปกรณตกแตงพิเศษ
เฉพาะรุน (4.20:มาก) 

ปจจัยดานราคา 
ราคารถจักรยานยนต  

          (4.20: มาก) 
ราคารถจักรยานยนต 

           (4.25: มาก) 
ราคารถจักรยานยนต 

    (4.27: มาก) 
ราคา
รถจักรยานยนต 
      (4.20: มาก) 

ราคารถจักรยานยนต 
          (4.19: มาก) 

ราคารถจักรยานยนต 
       (4.16: มาก) 

ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวก
ลูกคา 
                  (3.88: มาก) 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวก
ลูกคา  
         (4.38: มาก) 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวก
ลูกคา  
       (4.09: มาก) 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกลูกคา 
(3.95: มาก) 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวก
ลูกคา 
            (3.96: มาก) 

มีหลายสาขาเพื่อ
อํานวยความสะดวก
ลูกคา 
                  (3.92: มาก) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

การมีของแถมพิเศษ
เมื่อซื้อรถ           
 (4.36: มาก) 

การมีของแถมพิเศษ
เมื่อซื้อรถ            
(4.13: มาก) 

การมีของแถมพิเศษ
เมื่อซื้อรถ    
(4.52: มากที่สุด) 

การโฆษณาผาน
สื่อตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ 
         (4.30: มาก) 

การโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ 
         (4.30: มาก) 

การโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพ  
                  (4.24: มาก) 
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ตารางที่ 61 (ตอ)  แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด ขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจ

สวนตัว 
เกษตรกร รับจาง อื่นๆ 

ปจจัยดานบุคลากร พนักงานใชอุปกรณ-
เครื่องมือที่ทันสมัยใน
การบริการลูกคา  
       (4.36: มาก) 

พนักงานใชอุปกรณ-
เครื่องมือที่ทันสมัยใน
การบริการลูกคา 
         (4.38: มาก) 

พนักงานใช
อุปกรณ-เครื่องมือ
ที่ทันสมัยในการ
บริการลูกคา 
      (4.43: มาก) 

พนักงานใชอุปกรณ-
เครื่องมือที่ทันสมัย
ในการบริการลูกคา 
      (4.30: มาก) 

พนักงานใชอุปกรณ-
เครื่องมือที่ทันสมัย
ในการบริการลูกคา 
      (4.22: มาก) 

พนักงานใชอุปกรณ-
เครื่องมือที่ทันสมัยใน
การบริการลูกคา 
                 (4.08: มาก) 

ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ 

ความสะอาดภายใน
ราน ความสะอาดของ
หองน้ํา ความทันสมัย
ของสํานักงาน เทากัน 
    (3.92: มาก) 

ความสะอาดของ
หองน้ํา ความทันสมัย
ของสํานักงาน เทากัน 
     (3.88: มาก) 

ความสะอาดภายใน
ราน 
          (4.20: มาก) 

ความสะอาดภายใน
ราน 
       (4.02: มาก) 

ความสะอาดภายใน
ราน  
         (3.81: มาก) 

ความสะอาดภายใน
ราน 
                  (3.76: มาก) 

ปจจัยดาน
กระบวนการ 

มีการใหบริการที่ดีเมื่อ
รถมีปญหาหลังจาก
หมดระยะเวลา
รับประกัน 
        (4.20: มาก) 

ขั้นตอนการซื้อไม
ซับซอน ขั้นตอนการ
พิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว 
การชําระเงินคาเชา-ซื้อ
ลูกคาสามารถเลือก
ชําระไดในหลายวิธี 
เทากัน   (4.13: มาก) 

ขั้นตอนการ
ใหบริการไม
ซับซอน  
           (4.16: มาก) 

ขั้นตอนการ
ใหบริการไมซับซอน 
       (4.14: มาก) 

มีการใหบริการที่ดี
เมื่อรถมีปญหา
หลังจากหมด
ระยะเวลารับประกัน 
         (4.21: มาก) 

มีการใหบริการที่ดีเมื่อ
รถมีปญหาหลังจาก
หมดระยะเวลา
รับประกัน 
                  (4.00: มาก) 
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จากตารางท่ี  61 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเม่ือจําแนกตามอาชีพ ไดผลสรุป
ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ประกอบธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร  
และรับจาง  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก  คือ   ตรายี่หอ      สวนอาชีพขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก  คือ   รานตัวแทนจําหนายมี
สินคาใหเลือกหลายรูปแบบ  หลายรุน  และอาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก  
คือ   อุปกรณตกแตงพิเศษเฉพาะรุน  

ดานราคา  ทุกอาชีพใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกเหมือนกัน  คือ 
ราคารถจักรยานยนต 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  ทุกอาชีพใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก
เหมือนกัน  คือ มีหลายสาขาเพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด  อาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน
บริษัทเอกชน  ประกอบธุรกิจสวนตัว  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกเหมือนกัน  คือ 
การมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ   สวนอาชีพเกษตรกร  รับจาง  และอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยเปนอันดับแรกเหมือนกัน  คือ การโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ 

ดานบุคลากร   พบวาทุกอาชีพใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก
เหมือนกัน  คือพนักงานใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา 

ดานลักษณะทางกายภาพ  พบวาอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร รับจาง 
และอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกเหมือนกัน  คือ ความสะอาดภายในราน  
สวนอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกคือ 
ความสะอาดภายในราน  ความสะอาดของหองน้ํา  ความทันสมัยของสํานักงาน    และอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของหองน้ํา  
ความทันสมัยของสํานักงาน 

ดานกระบวนการ  พบวา อาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รับจาง และ
อ่ืนๆ   ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกเหมือนกัน  คือ มีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมี
ปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน   สวนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเปนอันดับแรก  คือ ซับซอน ข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็ว การชําระเงินคาเชา-
ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี  และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยเปนอันดับแรก  คือ ข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน 
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ตารางที่ 62  แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ไมเกิน 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001 บาทขึ้นไป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ตรายี่หอรถ              (4.20: มาก) ตรายี่หอรถ             (4.27: มาก) กําลัง (ขนาดซีซี) เครื่องยนต 

                  (4.28: มาก) 
รานตัวแทนจําหนายมีสินคาให
เลือกหลายรูปแบบ หลายรุน 
                                (4.33: มาก) 

ปจจัยดานราคา 
ราคารถจักรยานยนต     

 (4.21: มาก) 
ราคารถจักรยานยนต      

(4.18: มาก) 
ราคารถจักรยานยนต  

                      (4.28: มาก) 
ราคารถจักรยานยนต 

                       (4.20: มาก) 

ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 

มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความ
สะดวกลูกคา               

   (3.98: มาก) 

มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความ
สะดวกลูกคา               

   (4.05: มาก) 

มีหลายสาขาเพื่ออํานวยความ
สะดวกลูกคา             

    (3.98: มาก) 

ความนา เ ชื่อ ถือของตัวแทน
จําหนาย 

                    (3.89: มาก) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน 
วิทยุ หนังสือพิมพ     

             (4.28: มาก) 

การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน 
วิทยุ หนังสือพิมพ       

           (4.36: มาก) 

การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน 
วิทยุ หนังสือพิมพ                  

(4.28: มาก) 

คุณภาพของแถมที่ไดรับ การให
สวนลดเมื่อผอนชําระครบกอน
กําหนด เทากัน            

  (4.28: มาก) 

ปจจัยดานบุคลากร 

พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือที่
ทันสมัยในการบริการลูกคา  
                          (4.33: มาก) 

พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือที่
ทันสมัยในการบริการลูกคา  

                      (4.24: มาก) 

พ นั ก ง า น ให บ ริ ก า ร ลู ก ค า
ทัดเทียมกันทุกราย พนักงานมี
ความเชี่ยวชาญที่จะใหบริการ 
เทากัน                    (4.22: มาก) 

พนักงานใชอุปกรณ-เครื่องมือที่
ทันสมัยในการบริการลูกคา 

                  (4.40: มาก) 
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ตารางที่ 62 (ตอ)  แสดงระดับความสําคัญของปจจัยยอยลําดับแรกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ไมเกิน 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001 บาทขึ้นไป 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ความสะอาดภายในราน 
                     (3.94: มาก) 

ความสะอาดภายในราน 
                 (4.02: มาก) 

ความสะอาดภายในราน 
บรรยากาศภายในราน ความ
สะอาดของหองน้ํา ความ
ทันสมัยของสํานักงาน ความ
ทันสมัยของเครื่องมือใน
ศูนยบริการ เทากัน 

                 (3.56: มาก) 

ความสะอาดของหองน้ํา 
ค ว า ม ทั น ส มั ย ข อ ง
สํานักงาน เทากัน 

                   (3.67: มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 

มีการใหบริการที่ ดี เมื่อรถมี
ปญหาหลังจากหมดระยะเวลา
รับประกัน 

                   (4.08: มาก) 

มีการใหบริการที่ ดี เมื่อรถมี
ปญหาหลังจากหมดระยะเวลา
รับประกัน  

                  (4.10: มาก) 

มีการใหบริการที่ ดี เมื่ อรถมี
ปญหาหลังจากหมดระยะเวลา
รับประกัน 

                    (4.44: มาก) 

มีการใหบริการที่ดีเมื่อรถมี
ป ญ ห า ห ลั ง จ า ก ห ม ด
ระยะเวลารับประกัน 
                     (4.13: มาก) 

 

112 



 113

จากตารางท่ี 62   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเม่ือจําแนกตามรายได ไดผลสรุปดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ  รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท   ให

ความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก  คือ   ตรายี่หอรถ      สวนรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-
15,000 บาท  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก  คือ   กําลัง (ขนาดซีซี) เคร่ืองยนต  และ
อาชีพอ่ืนๆ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก  คือ รานตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือก
หลายรูปแบบ  หลายรุน     

ดานราคา  ทุกรายไดเฉล่ียตอเดือนใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรก
เหมือนกนั  คือ ราคารถจักรยานยนต 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 5,000 บาท  5,000-10,000 
บาท และ 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกเหมือนกนั  คือ มีหลาย
สาขาเพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคา  สวนรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกคือ ความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด    รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 5,000 บาท  5,000-10,000 
บาท และ 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกเหมือนกนั  คือ การ
โฆษณาผานส่ือตางๆ เชน วทิยุ หนังสือพมิพ  สวนรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกคือ คุณภาพของแถมท่ีไดรับ  และการใหสวนลดเม่ือผอน
ชําระครบกอนกําหนด    

ดานบุคลากร  พบวา   รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 5,000 บาท  5,000-10,000 บาท 
และ15,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกคือ  ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยเปนอันดบัแรกเหมือนกัน  คือพนกังานใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริการลูกคา  
สวนรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดบัแรกคือ   
พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียมกนัทุกราย  และพนักงานมีความเช่ียวชาญที่จะใหบริการ  

ดานลักษณะทางกายภาพ  พบวา  รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 5,000 บาท  5,000-
10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกเหมือนกนั  คือ ความสะอาดภายในราน  
สวนรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปนอันดบัแรกคือ 
ความสะอาดภายในราน  ความสะอาดของหองน้ํา  ความทันสมัยของสํานักงาน  และความ
ทันสมัยของเคร่ืองมือในศูนยบริการ    และรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยเปนอันดับแรกคือ ความสะอาดของหองน้ํา  และความทันสมัยของสํานักงาน 

ดานกระบวนการ  พบวา ทุกรายไดเฉล่ียตอเดือนใหความสําคัญตอปจจัยยอยเปน
อันดับแรกเหมือนกัน  คือ มีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน    
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ขอเสนอแนะ 
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต 

ของผูบริโภคในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง    พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกปจจัยมีผลตอ
การเลือกซ้ือรถจักรยานยนตอยูในระดับท่ีสําคัญมาก  ผูศึกษาจึงเห็นวา รานตัวแทนจําหนาย
รถจักรยานยนต และศูนยบริการ ตลอดจนโรงงานผูผลิตรถจักรยานยนต ควรมีการพัฒนา
เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต ควรปรับปรุงกลยุทธการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับภาวการณ  เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับการผลิตและการจัดจําหนายรถจักรยานยนตใหไดตรงตามตองการของ
ผูบริโภคในภาวะปจจุบัน โดยมีขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี้ 
  ดานผลิตภัณฑ   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
นี้ในระดับมากทุกปจจัยยอย โดยเฉพาะในเร่ืองของตรายี่หอรถ  และมีสินคาใหเลือกหลายรูปแบบ 
หลายรุน   แตปญหาท่ีพบมากคือ  ไม มี สินค าให เ ลือกหลายยี่หอ   ตัวแทนจําหนายไมมี
รถจักรยานยนตใหเลือกหลายรุน  และขนาดรถจักรยานยนตเล็กเกินไป  ดังนั้นตัวแทนจําหนาย
รถจักรยานยนต  ควรจะเลือกจําหนายรถจักรยานยนตท่ีหลากหลายยี่หอ  โดยเฉพาะยี่หอท่ีเปนยอด
นิยม คือ ยี่หอฮอนดา และยามาฮา โดยรถจักรยานยนตท่ีนํามาจําหนายควรมีขนาดไมใหญหรือเล็ก
เกินไป  มีสีสัน ลวดลายใหเลือกหลากหลาย  รูปลักษณของรถสวยงาม สีของรถจักรยานยนต
สวยงาม และอุปกรณประกอบตางๆมีคุณภาพดี  และเนนในเร่ืองของการประหยัดน้ํามัน  
นอกจากนั้นควรใหความสําคัญในเร่ืองของระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินคาคือกําหนด
ระยะเวลาประกันใหมีระยะเวลานานข้ึน เชนระยะเวลาการรับประกัน  2 ปข้ึนไปเปนตน  และ
ตัวแทนจําหนายควรใหความสําคัญในเร่ืองความรับผิดชอบตอสินคาท่ีมีปญหา โดยนําสินคาท่ี
ทันสมัย  มีคุณภาพมาจําหนาย  และมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของสินคา   

ในสวนของผูผลิตรถจักรยานยนต  ควรจะสรางเทคโนโลยีใหม โดยไมเนนดาน
สมรรถนะหรือความแรงของเครื่องยนตมากเกินความจําเปน  เพื่อสอดคลองกับสถานการณราคา
น้ํามันท่ีมีราคาแพง  ควรเนนการผลิตรถจักรยานยนตท่ีใชเพื่อชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ  และ
พัฒนาใหสามารถใชพลังงานทดแทนน้ํามันได เชนไฟฟา  แบตเตอร่ี  พลังงานแสงอาทิตย เปนตน  
  ดานราคา  จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานนี้ในระดับมากทุกปจจัยยอย โดยเฉพาะในเร่ืองราคาของรถจักรยานยนต  แตปญหาท่ี
พบมากท่ีสุดคือ รถจักรยานยนตมีราคาแพงและอะไหลมีราคาแพง  ดังนั้นตัวแทนจําหนาย
รถจักรยานยนต  ควรจะใหความสําคัญเร่ือง ราคารถจักรยานยนตท่ีจําหนายใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน หากลูกคาซ้ือเงินสดควรมีสวนลดให หรือหากลูกคาซ้ือเปนเงินผอนควรให
เวลาผอนชําระยาวนานข้ึน   นอกจากนั้นราคาคาอะไหลคาบริการในการตรวจเช็คไมควรแพงมาก
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เกินไป  ควรกําหนดราคาใหมีความเปนมาตรฐาน  และมีราคาใหเลือกตามคุณภาพของสินคา  มีการ
ติดปายราคาตัวรถจักรยานยนตใหชัดเจน  และควรติดปายกับอุปกรณของรถจักรยานยนตทุกชนิด 
ทุกยี่หอใหลูกคาไดมองเห็นอยางชัดเจนดวย 

 ดานผูผลิตรถจักรยานยนต  ควรคิดคนในการปรับปรุงตนทุนการผลิตใหมีราคาถูกลง 
แตสินคาตองมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้ในระดับมากเกือบทุกปจจัยยอย  โดยเฉพาะในดานมี
หลายสาขาเพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคา  และความนาเช่ือถือของตัวแทนจําหนาย  แตปญหาท่ีพบ
มากคือ ตัวแทนจําหนายไมมีความนาเช่ือถือ  และตัวแทนจําหนายมีนอย  ดังนั้น ตัวแทนจําหนาย
ควรสรางความนาเช่ือถือใหกับลูกคาในดานการใหขอมูลของสินคาและบริการใหชัดเจน  และควร
จะใหความสําคัญเกี่ยวกับศูนยบริการใหเพียงพอ  ต้ังอยูในทําเลท่ีติดตอสะดวกตอการเดินทาง  มี
สาขายอยกระจายไปท่ัวท้ังพื้นท่ี  และวันเวลาเปด-ปดทําการของรานมีความเหมาะสม    อยูใกล
ชุมชนไปมาสะดวก  ไมเนนเร่ืองจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ  เพราะจากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง 
 ดานผูผลิตรถจักรยานยนต  ควรจะใหการสนับสนุนใหมีตัวแทนจําหนายครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 
   ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้ในระดับมากทุกปจจัยยอย โดยเฉพาะการโฆษณาผาน
ส่ือตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ  และการมีของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  และปญหาที่พบมากคือ ไมมี
ของแถมพิเศษเม่ือซ้ือรถ  ดังนั้น  ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต ในเขตอําเภอเถินควรให
ความสําคัญเกี่ยวกับการมีของแถมท่ีนาสนใจและมีคุณภาพใหกับลูกคา เชน หมวกกันน็อค  เส้ือ
แจตเก็ต เปนตน หรือมีการชิงโชคแลกของรางวัล  นอกจากนั้นการโฆษณาผานส่ือควรเลือกใชส่ือ
วิทยุ และหนังสือพิมพ  มากกวาส่ือดานอ่ืน ๆ  หรือการรวมเปนผูสนับสนุนในงานการกุศลตางๆ 
การจัดสาธิต แนะนํารถจักรยานยนตรุนใหม  เปนตน 
 ดานผูผลิตรถจักรยานยนต ควรใหความสําคัญในการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน  
เนื่องจากเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน 

ปจจัยดานบุคลากร จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยดานนี้ในระดับมากทุกปจจัยยอย  โดยเฉพาะ พนักงานใชอุปกรณ-เคร่ืองมือที่
ทันสมัยในการบริการลูกคา พนักงานมีความเช่ียวชาญท่ีจะใหบริการ   แตปญหาที่พบมากท่ีสุดคือ  
พนักงานไมมีความสุภาพในการใหบริการลูกคา  และพนักงานไมมีความเช่ียวชาญในการใหบริการ
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ลูกคา  ดังนั้น  ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต ควรใหความสําคัญในการคัดเลือกพนักงานขายท่ีมี
ความรูความสามารถ ในการแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับสินคาไดอยางชัดเจน ตลอดจนมีการเอาใจ
ใสลูกคาอยางสม่ําเสมอทั้งกอนและหลังการขาย  พนักงานใหบริการทั้งกอนและหลังการขายได
ตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว และมีความพรอมในการใหบริการลูกคา  พนักงานใหบริการลูกคาทัดเทียม
กันทุกราย และพนักงานมีความสุภาพ มีความเปนมิตร และมีความซ่ือสัตยตอลูกคา   ท้ังนี้เพื่อให
ลูกคาเกิดความประทับใจ พึงพอใจ และแนะนํา ลูกคารายใหมใหมาใชบริการในอนาคตได   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้ในระดับมากทุกปจจัยยอย  โดยเฉพาะความสะอาด
ภายในราน  ความสะอาดของหองน้ํา และความทันสมัยของสํานักงาน  และปญหาท่ีพบมากคือไมมี
อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานท่ีทันสมัย  และบรรยากาศในรานตัวแทนจําหนายไมเหมาะสมกับการ
ใหบริการลูกคา  ดังนั้น ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตควรใหความสําคัญในการนําอุปกรณ
เคร่ืองใชสํานักงานท่ีทันสมัยมาใชในสํานักงานหรือในศูนยบริการ  และการจัดบรรยากาศภายใน
รานใหเหมาะสมในการใหบริการลูกคา  ควรรักษาความสะอาดภายในบริเวณสถานท่ีจําหนาย
รถจักรยานยนตและบริเวณรอบราน  ท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังหองน้ําท่ีใหบริการลูกคาใหมี
ความสะอาดตลอดเวลา   

ปจจัยดานกระบวนการ  จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้ในระดับมากทุกปจจัยยอย  โดยเฉพาะมีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมี
ปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน และการชําระเงินคาเชา-ซ้ือลูกคาสามารถเลือกชําระไดใน
หลายวิธี ข้ันตอนการใหบริการไมซับซอน  และปญหาท่ีพบมากคือ  มีข้ันตอนการใหบริการท่ี
ซับซอน  ท้ังข้ันตอนการซ้ือ-ขายท่ีซับซอน  และไมมีการใหบริการท่ีดีเม่ือรถมีปญหาหลังจากหมด
ระยะเวลารับประกัน  ดังนั้นตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต ควรใหความสําคัญในการใหบริการที่
ดี  เชน  เม่ือรถของลูกคามีปญหาหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน หรือมีวิธีการชําระเงินคาเชา-ซ้ือ
ท่ีใหลูกคาสามารถเลือกชําระไดในหลายวิธี  การลดข้ันตอนการใหบริการบางอยางลงเพ่ือไมใหเกิด
ความซับซอน เชน การยื่นเอกสารที่ตองผานในหลายข้ันตอนโดยลดข้ันตอนใหจบท่ีจุดเดียว  และ
ข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือควรลดข้ันตอนใหมีความรวดเร็วข้ึน   นอกจากนั้นควรมีการติดตอ
ลูกคาทางโทรศัพทหรือจดหมายเพ่ือแจงขาวสาร เชน การติดตามเอกสารประกอบการจดทะเบียน
หรือโอนกรรมสิทธ์ิ และควรมีการใหบริการนอกสถานท่ีแกลูกคาบางเปนคร้ังคราว 


