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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออะไหลรถจักรยานยนตของลูกคาจากหางหุน สวนจํากัด
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
สวนที่ 3 ปญหาในการซื้ออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด
เชียงใหมนวิ อะไหล ชัยเสรี
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออะไหลรถจักรยานยนต ของลูกคาจากหางหุนสวนจํากัด
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172

ญ

สารบัญตาราง
ตาราง
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอําเภอที่ตั้งของ
กิจการ
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจังหวัดทีต่ ั้งของ
กิจการ
3 แสดงจํานวนและรอยละของกิจการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการ
กอตั้งของกิจการ
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ
กิจการที่ดําเนิน
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาเปด
ดําเนินกิจการ
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลีย่ ของ
กิจการของตอเดือน
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินทุน/
เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงใน
กิจการ
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ
การทํางานในธุรกิจ
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูทําหนาที่
สั่งซื้ออะไหลรถจักยานยนตในกิจการ
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
หนา
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดซื้ออะไหล
เฉลี่ยตอเดือนของกิจกา
24
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนผูขาย
อะไหลที่กจิ การซื้อ
25
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัดสวนการซื้อ
อะไหลจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหลชัยเสรี ตอการซื้ออะไหล
26
ทั้งสิ้นของกิจการ
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทอะไหลที่
ซื้อจากหางหุน สวนจํากัดเชียงใหมนิวอะไหลชัยเสรี
27
19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการกําหนด
คุณภาพการจัดซื้ออะไหลรถจักรยานยนตที่ตองการในกิจการ
28
20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลในการ
จัดซื้ออะไหลรถจักรยานยนต
29
21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ
30
22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
33
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา
23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
35
24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
37
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
39
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร
26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
41

ฏ

สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
หนา
27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
43
กายภาพ
28 สรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ
44
29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหา
ในการเลือกซือ้ อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุน สวนจํากัด เชียงใหมนิว
45
อะไหล ชัยเสรี
30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ
46
31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา
47
32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานชอง
ทางการจัดจําหนาย
48
33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ
สงเสริมการตลาด
49
34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
50
บุคลากร
35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
กระบวนการใหบริการ
51
36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ
52
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
37 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
53
38 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานราคา จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
56
39 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
58
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
หนา
40 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
60
41 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดาน ดานบุคลากร จําแนกตามทีต่ ั้งกิจการ
62
42 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดาน ดานกระบวนการ จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
64
43 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดาน ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพจําแนกตามที่ตั้งกิจการ 66
44 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
68
45 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
71
ปจจัยดานราคา จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
46 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
73
47 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
75
48 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
77
49 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
80
50 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามประเภท
การดําเนินกิจการ
83
51 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ
85
52 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานราคา จําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ
87
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
53 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
กิจการ
54 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
กิจการ
55 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ
56 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
กิจการ
57 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ
58 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ
59 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานราคา จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ
60 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของ
กิจการ
61 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของ
กิจการ
62 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ
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ตาราง
63 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของ
กิจการ
64 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามยอดซื้อ
อะไหลตอเดือนของกิจการ
65 สรุประดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอลูกคาใน
การตัดสินใจซือ้ อะไหลรถจักรยานยนตจาก มากไปหานอย
66 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3
ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
67 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3
ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
68 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3
ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ
69 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3
ลําดับแรก จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ
70 แสดงความสําคัญลําดับแรกของปจจัยยอย และปญหาที่พบในการเลือกซื้อ
อะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
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