
 ง 

 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ   ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ 
        อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล  
        ชัยเสรี   

 
ผูเขียน                                       นางสาวพัชรา  ชัยอิสระเสรี 
 
ปริญญา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ   
  ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
  อาจารย เอก   บุญเจอื                      กรรมการ 
  

บทคัดยอ 
 
 

 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัย
เสรี  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม   โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคา
ของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ซ่ึงไดแก ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต อูซอมและจําหนายอะไหลรถจักรยานยนต อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนาย
ปลีกและสงอะไหลรถจักรยานยนต ท่ีมียอดซ้ือไมตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือนจํานวนท้ังหมด 120 
ราย วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามประกอบกิจการประเภทอูซอม
รถจักรยานยนตมากที่สุด โดยสวนใหญมีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม   
ลักษณะการกอต้ังของกิจการเปนแบบบุคคลธรรมดา/เจาของคนเดียวท่ีมีระยะเวลาเปดดําเนิน
กิจการมาแลวกวา 20 ป โดยมีรายไดเฉล่ียของกิจการของตอเดือน ไมเกิน 50,000 บาท และจาํนวน
เงินทุน/เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ ไมเกิน 50,000 บาท  ผูทําหนาท่ีส่ังซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนตสวนใหญเปนเจาของกิจการท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป โดยมียอดซ้ืออะไหลเฉล่ียตอ
เดือนของกิจการ ไมเกิน 30,000 บาท  และซ้ือจากผูขายไมเกิน 3 ราย  ซ่ึงมีสัดสวนการซ้ืออะไหล



 จ 

จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ตอการซ้ืออะไหลท้ังส้ินคิดเปนรอยละ 75 
อะไหลท่ีซ้ือเปนท้ังอะไหลแทและอะไหลเทียม มีวิธีการกําหนดคุณภาพการจัดซ้ือโดยการระบุ
ตรายี่หอ ซ่ึงสวนใหญไดการรับขอมูลในการจัดซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตมาจากพนักงานขาย
ท่ีมาเยี่ยมสถานประกอบการ  
 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหล               
รถจักรยานยนตของลูกคาจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากเรียงตามลําดับคือ ดานผลิตภัณฑ   ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานบุคลากร และดานราคา สําหรับดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริม
การตลาด  และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียเปน
ลําดับแรกคือ มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืนหรือเปล่ียนสินคาได เม่ือมีปญหา   
 ปจจัยดานราคา  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยเปนลําดับ
แรกคือ มีระบบการใหสินเช่ือ และมีระยะเวลาการใหเครดิตนาน   
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียเปนลําดับแรกคือ การจัดสงสินคาในสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียเปนลําดับแรกคือ  มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย 
 ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียเปน
ลําดับแรกคือ   พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา 
เกี่ยวกับระบบเคร่ืองยนตกลไกแกลูกคาได 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียเปนลําดับแรกคือ    สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาท่ีลูกคา 
 ปจจัยด านการสรางและนํา เสนอลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยยอยท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียเปนลําดับแรกคือ   ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุด
ตา   สามารถดึงดูดความสนใจไดดี  
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study aimed to investigate marketing mix factors 
affecting customers decisions towards purchasing motorcycle spare parts from Chiang Mai New 
A-lai Chaisaree Limited Partnership. Questionnaire was used as the tool to collect research data 
and was distributed to 120 customers of Chiang Mai New A-lai Chaisaree Limited Partnership 
who were from motorcycle distribution center and fixing service center, motorcycle garage and 
spare parts distribution, motorcycle garage, motorcycle spare parts retailed and wholesale shops 
which its circulation were over than 10,000 baht per month. Data analysis was done through 
frequencies, percentages, and means. 
 According to the study, it was found that most respondents owned motorcycle 
garage located in the Fang district, Chiang Mai province. Their business was registered in a type 
of personal/individual owner and had been operated for more than 20 years. The average 
monthly income of business was not over than 50,000 baht and the capital fund /registered fund 
for their business was not over than 50,000 baht as well. Person in charge of purchasing 
motorcycle spare parts was mostly the owner himself whose ages were found in between 41 – 
50 years. The total amount they spent for motorcycle spare parts was not over than 30,000 baht. 
They bought from lesser than 3 distributors. The proportion in buying motorcycle spare parts; 
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both authentic and artificial, from Chiang Mai New A-lai Chai Seree Limited Partnership of 
those respondents was found at 75%. The criterion in determining quality of product was done 
through the brand of motorcycle spare parts. The majority obtained information for buying 
motorcycle spare parts from the sale persons who came to introduce product at their businesses.  
 Based upon the study on marketing mix factors affecting customers decisions 
towards purchasing motorcycle spare parts from Chiang Mai New A-lai Chaisaree Limited 
Partnership, the respondents paid high level of importance on the following factors; product, 
process, people, and price and paid moderate level of importance on factors namely place, 
promotion, and physical evidence. 
 In terms of product, the first sub-factor that those respondents paid the importance 
on was the availability of product guarantee, including the possibility in returning or changing 
to new product if the bought product was not in a good condition.  
 In terms of price, the first sub-factor that those respondents paid the importance on 
was the availability of credit and long term credit. 
 In terms of place, the first sub-factor that those respondents paid the importance 
on was the product delivery to any place where customer needed. 
 In terms of promotion, the first sub-factor that those respondents paid the 
importance on was the product suggestion done by sale persons. 
 In terms of people, the first sub-factor that those respondents paid the importance 
on was the staff who were full of knowledge, skills, and experience and could provide the good 
advices and suggestions about machines to customers.  

 In terms of process, the first sub-factor that those respondents paid the importance 
on was the on-time product delivery. 
 In terms of physical evidence, the first sub-factor that those respondents paid the 
importance on was the clear and eye-catching sign board which could draw great attention from 
customers. 


