
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล 

รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวน
จํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม   โดย
เก็บจากกลุมประชากรลูกคาของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ซ่ึงไดแก ศูนย
จําหนายและศูนยบริการซอมรถจักรยานยนต อูซอมและจําหนายอะไหลรถจักรยานยนต อูซอม
รถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสงอะไหลรถจักรยานยนต ท่ีมียอดซ้ือไมตํ่ากวา 10,000 บาท
ตอเดือน จํานวนท้ังหมด 120 ราย  และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี  คารอยละ และคาเฉล่ีย 
 
 
สรุปผลการศึกษา 
  

สวนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ขอมูลเก่ียวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานประกอบการต้ังอยูในพื้นท่ี
ของจังหวัดเชียงใหม รอยละ 80.0 และอยูในอําเภอฝางมากท่ีสุด รอยละ 11.7  โดยมีลักษณะการ
กอต้ังของกิจการเปนแบบบุคคลธรรมดา/เจาของคนเดียว และประกอบกิจการประเภทอูซอม
รถจักรยานยนตมากท่ีสุด รอยละ 39.2  ท่ีมีระยะเวลาเปดดําเนินกิจการมาแลวมากกวา 20 ปมาก
ท่ีสุด รอยละ 34.2 และพบวาสวนใหญมีรายไดเฉล่ียของกิจการตอเดือนไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 
61.7 และมีจํานวนเงินทุน/เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ ไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 75.8  
 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษา พบวาเจาของกิจการสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง  41-50 ป  
รอยละ 40.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) มีประสบการณการทํางาน
ในธุรกิจมากกวา 10 ป  รอยละ 69.2  และผูทําหนาท่ีส่ังซ้ืออะไหลรถจักยานยนตในกิจการคือ 



 114 

เจาของกิจการ  รอยละ 90.8 โดยมียอดซ้ืออะไหลเฉล่ียตอเดือนของกิจการ ไมเกิน 30,000 บาท  รอย
ละ 57.5    และซ้ือจากผูขายไมเกิน 3 ราย   รอยละ 38.3  มีสัดสวนการซ้ืออะไหลจากหางหุนสวน
จํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ตอการซ้ืออะไหลท้ังส้ินของกิจการ รอยละ 75  คิดเปน  รอยละ 
31.7   ซ่ึงสินคาท่ีซ้ือเปนท้ังอะไหลแทและอะไหลเทียม รอยละ 86.7   และวิธีการกําหนดคุณภาพ
การจัดซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตท่ีตองการในกิจการ คือ โดยการระบุตรายี่หอ รอยละ 80.8   สวน
ใหญรับขอมูลผูขายอะไหลรถจักรยานยนต จากพนักงานขายท่ีมาเยี่ยมสถานประกอบการ รอยละ 
75.0 
 

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนตของลูกคาจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือในภาพรวมตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดมีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ   ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานบุคลากร และดานราคา ตามลําดับ   สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริม
การตลาด  และ  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือโดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก  3 ลําดับแรกคือ มี
ระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน  หรือเปล่ียนสินคาได เม่ือมีปญหา รองลงมาคือ มีอะไหล
ใหเลือกหลากหลายประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ท้ังของแท และของเทียม มีอะไหลพรอม
สําหรับการจําหนายอยางครบครัน ตามความตองการของลูกคา เทากัน  และหจก.เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี มีภาพลักษณท่ีดี มีช่ือเสียง มีความนาเช่ือถือและไววางใจได มีบรรจุภัณฑเพื่อการ
ขนสงท่ีปลอดภัย สินคาสามารถสงถึงมือลูกคาโดยไมมีการชํารุดเสียหาย เทากัน  

 ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ มี
ระบบการใหสินเช่ือ และมีระยะเวลาการใหเครดิตนาน รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาสินคาได 
กรณีซ้ือในปริมาณมาก และมีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซ้ือโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ มีการจัดสงสินคาในสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ รองลงมาคือ มีบริการจัดสง



 115 

สินคาถึงรานของลูกคา และมีความสะดวกในการติดตอส่ือสาร สามารถติดตอกับลูกคาไดหลาย
ชองทางท้ังทางโทรศัพท  แฟกซ  หรือ e-mail  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ือโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 
ลําดับแรกคือ มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย รองลงมาคือ มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อ
นําเสนอสินคา และ มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท  
 ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ พนักงาน
มีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับระบบเคร่ืองยนต
กลไกแกลูกคาได รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ  และมีมารยาทดี และ
พนักงานมีความเปนกันเอง และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ือโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก 3 ลําดับแรก
คือ สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาตองการ รองลงมาคือ  กระบวนการคิดเงิน
ถูกตอง และเช่ือถือได และใหความสําคัญกับคําส่ังพิเศษ รายละเอียด ปลีกยอยท่ีลูกคาตองการ  
 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรกคือ ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา   สามารถดึงดดู
ความสนใจไดดี รองลงมาคือ มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปนระเบียบ และสถาน
ประกอบการมีพื้นท่ีกวางขวาง ไมแออัด มีความสะอาด รูสึกปลอดภัยเม่ือมาใชบริการ  
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ตารางท่ี  65  สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล 
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากดั เชียงใหมนวิอะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย 
 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด  

เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด 

มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืนหรือเปล่ียนสินคาได 
เมื่อมีปญหา 

4.29 มาก 
ผลิตภัณฑ 

มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ 
ทั้งของแทและของเทียม 

4.08 มาก 
ผลิตภัณฑ 

มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบครัน ตามความ
ตองการของลูกคา 

4.08 มาก 
ผลิตภัณฑ 

พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ สามารถให
คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได 

4.04 มาก 
บุคลากร 

สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ 4.03 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะและมีมารยาทดี 4.02 มาก บุคลากร 

พนักงานมีความเปนกันเอง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 4.01 มาก บุคลากร 

กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเช่ือถือได 4.00 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีภาพลักษณที่ดี มีช่ือเสียงมี
ความนาเช่ือถือและไววางใจได 

3.99 มาก 
ผลิตภัณฑ 

มีบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงที่ปลอดภัย สินคาสามารถสงถึงมือ
ลูกคาโดยไมมีชํารุดเสียหาย 

3.99 มาก 
ผลิตภัณฑ 

ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียดปลีกยอยที่ลูกคา
ตองการ 

3.98 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความประณีตและมีความคงทน 

3.97 มาก 
ผลิตภัณฑ 

หกจ.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีประสบการณการดําเนินงาน
มาอยางยาวนาน และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 

3.96 มาก 
ผลิตภัณฑ 

จําหนายอะไหลที่ผลิตจากโรงงานที่มีช่ือเสียงนาเช่ือถือ และเปน
ตรายี่หอที่ลูกคาใหการยอมรับ 

3.96 มาก 
ผลิตภัณฑ 
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ตารางท่ี 65 (ตอ) สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย 
 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด  

เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด 

ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผูซื้อและผูขาย 3.96 มาก บุคลากร 

ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการ 3.96 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

พนักงานสามารถตอบขอซักถามและใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตอง 

3.95 มาก 
บุคลากร 

สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุดเสียหาย 3.95 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

มีพนักงานที่ไวใจได ทํางานดวยความถูกตอง สม่ําเสมอ สราง
ความไววางใจใหแกลูกคา 

3.92 มาก 
บุคลากร 

กระบวนการเก็บเงินมีการยืนหยุนได 3.92 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

มีระบบการใหสินเช่ือ และมีระยะเวลาการใหเครดิตนาน 3.91 มาก ราคา 
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยากซับซอน กระบวนการสั่งซื้อ
ทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

3.90 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการสามารถ
ตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็วดวยความเต็มใจ ไมเก่ียงงาน 

3.85 มาก 
บุคลากร 

มีการจัดการสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 3.82 มาก 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
พนักงานมีความเสมอภาคในการใหบริการแกลูกคาดวยความ
เทาเทียมกัน 

3.81 มาก 
บุคลากร 

มีบริการใหคําปรึกษา และคําแนะนําเก่ียวกับอะไหลแกลูกคา 3.81 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อในปริมาณมาก 3.80 มาก ราคา 

มีบริการจัดสงสินคาถึงรานลูกคา 3.79 มาก 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
สามารถติดตามสินคาที่ลูกคาสั่งไดทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ทํางาน 

3.78 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 
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ตารางท่ี 65 (ตอ) สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย 
 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด  

เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด 

มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกับลูกคาได
หลายชองทางท้ังทางโทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail 

3.75 มาก 
ชองทางการจัด

จําหนาย 

มีระบบขั้นตอนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพนาเช่ือถือ 3.68 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 3.63 มาก ราคา 
มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคาสินคาคงที่ตลอดเวลา
แตถามีการเปล่ียนแปลงมีการแจงลวงหนา 

3.62 มาก 
ราคา 

การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในขั้นตอนการดําเนินงาน เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

3.61 มาก 
กระบวนการ
ใหบริการ 

การมีสวนลดในกรณีซื้อดวยเงินสด 3.58 มาก ราคา 

มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย 3.58 มาก 
การสงเสริม
การตลาด 

มีการนําผลิตภัณฑใหมๆ มานําเสนออยูเสมอ 3.56 มาก ผลิตภัณฑ 

มีพนักงานออกไปเย่ียมลูกคาเพ่ือนําเสนอสินคา 3.54 มาก 
การสงเสริม
การตลาด 

จํานวนพนักงานเพียงพอที่จะใหบริการ 3.53 มาก บุคลากร 

มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท 3.52 มาก 
การสงเสริม
การตลาด 

การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป 3.41 ปานกลาง 
การสงเสริม
การตลาด 

ราคาขายถูกกวาที่อื่น (กรณีสินคาเหมือนกัน) 3.40 ปานกลาง ราคา 

มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ 3.40 ปานกลาง 
ชองทางการจัด

จําหนาย 

การจัดโปรโมช่ัน (ลด แลก แจก แถม) 3.33 ปานกลาง 
การสงเสริม
การตลาด 

มีการสะสมยอดซื้อเพ่ือแลกของรางวัล 3.33 ปานกลาง 
การสงเสริม
การตลาด 
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ตารางท่ี 65 (ตอ) สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย 
 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด  

เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความสําคัญ 

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด 

พนักงานมีบุคลิกภาพดีและแตงกายเหมาะสม 3.33 ปานกลาง บุคลากร 
ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตาสามารถดึงดูดความ

สนใจไดดี 
2.97 ปานกลาง 

การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ 

สถานประกอบการต้ังอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเดินทางเขา
มาติดตอและใหบริการลูกคาไดอยางทั่วถึง 

2.90 ปานกลาง 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
มีการจัดทําโบรชัวรแนะนํากิจการและสินคาที่จําหนายอยูเปน
ประจํา 2.85 

ปานกลาง 
การสงเสริม
การตลาด 

มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกคา 2.81 ปานกลาง 
ชองทางการจัด

จําหนาย 

มีการจัดสัมมนาแนะนําสินคารายการใหมๆ 2.79 ปานกลาง 
การสงเสริม
การตลาด 

มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปนระเบียบ 2.71 ปานกลาง 
การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ 

สถานประกอบการมีพ้ืนที่กวางขวาง ไมแออัด มีความสะอาด 

และรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ 2.65 
ปานกลาง 

การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ 

สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทและแสงสวางเพียงพอสําหรับการ

ทํางานของพนักงาน 2.61 
ปานกลาง 

การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ 

การจัดผังสํานักงานอยางเปนระเบียบ แสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางเปนระบบ ทําใหมีความ
นาเช่ือถือ 

2.57 ปานกลาง 
การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ 

การชักชวนจากผูประกอบการอูซอมรถจักรยานยนตรายอื่น 2.45 นอย 
การสงเสริม
การตลาด 

มีการลงโฆษณาสินคา/รานคาผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
ใบปลิว ออกอากาศทางวิทยุ และอินเตอรเน็ต 

2.41 นอย 
การสงเสริม
การตลาด 
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สวนท่ี 3 ปญหาในการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี 
 จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการเลือกซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากดั เชียงใหมนวิอะไหล ชัยเสรี  รอยละ 61.7  และไมพบ รอยละ 
38.3 
 ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ   ไดรับ
สินคาไมครบตามรายการส่ังซ้ือ รอยละ 44.6  รองลงมาคือ ไดรับสินคาไมตรงตามคําส่ังซ้ือ รอยละ 
43.2  และไมมีสินคาใหมๆ มานําเสนอ รอยละ 35.1 
  ปญหาดานราคา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ สินคามี
ราคาแพง (กรณีสินคาเหมือนกัน) เม่ือเทียบกับคูแขง รอยละ 71.6 รองลงมาคือ มีการเปล่ียนแปลง
ราคาสินคาโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา รอยละ 40.5  และการต้ังราคาไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน รอยละ 32.4  
 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3 ลําดับ
แรกคือ  ไดรับสินคาไมตรงตามความตองการ รอยละ 31.1 รองลงมาคือ สงสินคาไมทันตาม
กําหนดเวลา หรือมีความลาชาในการสงสินคา รอยละ 20.3 และไมมีท่ีจอดรถ/ท่ีจอดรถไมเพียงพอ 
รอยละ 16.2  
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3  ลําดับ
แรกคือ ไมมีการสงขาวสารขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับรานคาและผลิตภัณฑใหกับลูกคา   รอยละ 18.9 
รองลงมาคือ ไมมีของแถม ของรางวัล หรือของสมนาคุณใหแกลูกคา รอยละ 16.2  และไมมีการจัด
โปรโมช่ัน เพื่อดึงดูดลูกคา รอยละ 14.9  
 ปญหาดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงาน
ไมมีความสามารถแกปญหาเฉพาะหนาใหแกลูกคาได รอยละ 9.5 รองลงมาคือ พนักงานขาดทักษะ 
ความรู และความชํานาญในการใหบริการ รอยละ 8.1 และพนักงานไมสุภาพ ไมมีมารยาทและไมมี
มนุษยสัมพันธ รอยละ 6.8  
 ปญหาดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับ
แรกคือ  การจัดสงสินคาไมเปนไปตามกําหนดเวลาท่ีวางไว รอยละ 24.3 รองลงมาคือ เวลาท่ีตองรอ
ในการไดรับสินคาหลังการส่ังซ้ือยาวนาน รอยละ 16.2  และมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ียุงยาก 
ซับซอน และลาชา รอยละ 2.7  
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 ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ  สถานประกอบการมีพื้นท่ีนอยและแออัด รอยละ 12.2 รองลงมาคือ ปาย
หนารานมองเห็นไมชัดเจน การวางผังสํานักงานไมเปนระเบียบ ไมสะดวกในการติดตองาน เทากัน 
รอยละ 5.4 และสถานประกอบการไมสะอาด รกรุงรัง อากาศไมถายเทและแสงสวางไมเพียงพอ 
รอยละ 2.7 

 

สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  จําแนกตามท่ีตั้งของกิจการ  
ประเภทการดําเนินกิจการ รายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ และยอดซ้ืออะไหลตอเดือนของกิจการ 
 4.1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  จําแนกตามท่ีตั้งของกิจการ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่ ต้ังกิจการในระยะทางไมเกิน 50 กิโลเมตร  จากตัวเมือง
เชียงใหม ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานราคา  ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีต้ังกิจการในระยะ 51-100 กิโลเมตร  จากตัวเมืองเชียงใหม ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และ
ดานราคา ตามลําดับสําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีต้ังกิจการในระยะ 101-150 กิโลเมตร  จากตัวเมืองเชียงใหม ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ และดานบุคลากร 
ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับนอย  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีต้ังกิจการในระยะ 151 กิโลเมตร ข้ึนไป  จากตัวเมืองเชียงใหม 
ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานผลิตภัณฑ 
ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับนอย  



ตารางที่ 66  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม) 
 ไมเกิน 50 กม. 51-100 กม. 101-150 กม. 151 กม. ขึ้นไป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 1. มีอะไหลพรอมสําหรับการ
จําหนายอยางครบครัน ตามความ
ตองการของลกูคา (คาเฉลี่ย 4.26) 

1.มีระบบการรับประกันสินคา 
สามารถรับคืน  หรือเปลี่ยนสินคา
ได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.49)  

1.มีระบบการรับประกันสินคา 
สามารถรับคืน  หรือเปลี่ยนสินคา
ได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.23) 

1.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัย
เสรี มีภาพลักษณที่ดี มีชือ่เสียง มี
ความนาเชื่อถอืและไววางใจได  
หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรีมี
ประสบการณการดําเนินงานมา
อยางยาวนาน และเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย และมีระบบการ
รับประกันสินคา สามารถรับคืน  
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา 
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.09) 

 2.มีระบบการรับประกันสินคา 
สามารถรับคืน  หรือเปลี่ยนสินคา
ได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.23) 

2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ 
ทั้งของแท และของเทียม 
(คาเฉลี่ย 4.29) 

2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัย
เสรี มีภาพลักษณที่ดี มีชือ่เสียง มี
ความนาเชื่อถอืและไววางใจได 
(คาเฉลี่ย 4.05) 

2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ 
ทั้งของแท และของเทียม 
(คาเฉลี่ย 4.00) 

 3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ 
ทั้งของแท และของเทียม 
(คาเฉลี่ย 4.16) 

3.มีอะไหลพรอมสําหรับการ
จําหนายอยางครบครัน ตามความ
ตองการของลกูคา และมีบรรจุ
ภัณฑเพือ่การขนสงที่ปลอดภัย 
สินคาสามารถสงถึงมือลูกคาโดย
ไมมีการชํารุดเสียหาย เทากัน
(คาเฉลี่ย 4.26) 

3. . มีอะไหลพรอมสําหรับการ
จําหนายอยางครบครัน ตามความ
ตองการของลกูคา (คาเฉลี่ย 4.00) 

3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความประณีตและมี
ความคงทน (คาเฉลี่ย 3.84) 
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ตารางที่ 66 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม) 
 ไมเกิน 50 กม. 51-100 กม. 101-150 กม. 151 กม. ขึ้นไป 

ปจจัยดานราคา 1.สามารถตอรองราคาสินคาได 
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 
4.10) 

1.สามารถตอรองราคาสินคาได 
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 
4.00) 

1.สามารถตอรองราคาสินคาได 
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 
3.56) 

1.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย 
3.45) 

 2.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวย
เงินสด(คาเฉลี่ย 3.84)  

2.มีการกาํหนดราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย 
3.83) 

2.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา 
และมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 
เทากัน (คาเฉลี่ย 3.44) 

2.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา 
(คาเฉลี่ย 3.36) 

 3.มีการกาํหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา 
และมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 
เทากัน (คาเฉลี่ย 3.74) 

3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา 
(คาเฉลี่ย 3.80) 

3.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวย
เงินสด (คาเฉลี่ย 3.35) 

3.สามารถตอรองราคาสินคาได 
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 
3.27) 
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ตารางที่ 66 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม) 
 ไมเกิน 50 กม. 51-100 กม. 101-150 กม. 151 กม. ขึ้นไป 

ปจจัยดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

1.มีความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกบั
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail และ
มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.81) 

1.มีการจดัสงสินคาในสถานทีท่ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.00) 

1.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ี่
ลูกคาตองการ  (คาเฉลี่ย 3.79) 

1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.91) 

 2.มีการจดัสงสินคาในสถานทีท่ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.61) 

2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.86) 

2.มีความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกบั
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail 
(คาเฉลี่ย 3.72) 

2.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.90) 

 3.มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ 
(คาเฉลี่ย 3.58) 

3.มีความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกบั
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail 
(คาเฉลี่ย 3.71) 

3.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.70) 

3.มีความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกบั
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail 
(คาเฉลี่ย 3.82) 
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ตารางที่ 66 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม) 
 ไมเกิน 50 กม. 51-100 กม. 101-150 กม. 151 กม. ขึ้นไป 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 1.มีการแนะนําสินคาจาก
พนักงานขาย (คาเฉลี่ย 3.71) 

1.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลก
ของรางวัล (คาเฉลี่ย 3.71) 

1.มีการแนะนําสินคาจาก
พนักงานขาย  และมีพนักงาน
ออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
สินคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.49) 

1.มีพนักงานขายแนะนําสินคา
ทางโทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.91) 

 2.การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก 
แจก แถม) (คาเฉลี่ย 3.58) 

2.มีพนักงานขายแนะนําสินคา
ทางโทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.69) 

2.มีพนักงานขายแนะนําสินคา
ทางโทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.42) 

2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา
เพื่อนําเสนอสินคา (คาเฉลี่ย 
3.73) 

 3.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา
เพื่อนําเสนอสินคา และการให
ของสมนาคุณตอนสิ้นป เทากัน 
(คาเฉลี่ย 3.55) 

3.การใหของสมนาคุณตอนสิ้น
ป เทากัน (คาเฉลี่ย 3.63) 

3.การใหของสมนาคุณตอนสิ้น
ป เทากัน (คาเฉลี่ย 3.12) 

3.มีการแนะนําสินคาจาก
พนักงานขาย (คาเฉลี่ย 3.64) 
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ตารางที่ 66 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ  
ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม) 

 ไมเกิน 50 กม. 51-100 กม. 101-150 กม. 151 กม. ขึ้นไป 
ปจจัยดานบุคลากร 1.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจา

ไพเราะ และมีมารยาทด ี(คาเฉลี่ย 4.26) 
1.ความสัมพันธทีม่ีมานานระหวางผู
ซื้อและผูขาย พนกังานมีความเปน
กันเอง และมีมนษุยสัมพันธที่ดี และ
พนักงานมีความรู ความชํานาญ และ
มีประสบการณ สามารถให
คําปรึกษาแนะนํา 
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแก
ลูกคาได เทากนั (คาเฉลี่ย 4.14) 

1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ 
และมีประสบการณ สามารถให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
เครื่องยนตกลไกแกลูกคาได เทากนั 
(คาเฉลี่ย 4.00) 

1.ความสัมพันธทีม่ีมานานระหวางผู
ซื้อและผูขาย (คาเฉลี่ย 4.09) 

 2.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธทีด่ ี(คาเฉลี่ย 4.23) 

2.พนักงานมีความสุภาพออนนอม 
พูดจาไพเราะ และมีมารยาทด ี
(คาเฉลี่ย 4.11) 

2.พนักงานสามารถตอบขอซักถาม
และใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคาตองการ
ทราบ ไดอยางถูกตอง (คาเฉลี่ย 
3.86) 

2.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธทีด่ ีพนักงานมีความ
สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ และมี
มารยาทด ีพนักงานสามารถตอบขอ
ซักถามและใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตองมี
พนักงานที่ไวใจได ทํางานดวยความ
ถูกตองสม่ําเสมอ สรางความ
ไววางใจใหแกลกูคา และพนักงานมี
ความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษา
แนะนาํ 
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแก
ลูกคาได เทากนั (คาเฉลี่ย 4.00) 
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ตารางที่ 66 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ  
ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม) 

 ไมเกิน 50 กม. 51-100 กม. 101-150 กม. 151 กม. ขึ้นไป 
ปจจัยดานบุคลากร 3.พนักงานสามารถตอบขอซักถามและ

ใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบ ได
อยางถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.03) 

3.มีพนักงานที่ไวใจได ทาํงานดวย
ความถูกตองสม่ําเสมอ สรางความ
ไววางใจใหแก ลกูคา (คาเฉลี่ย 4.09) 

3.ความสัมพันธทีม่ีมานานระหวางผู
ซื้อและผูขาย (คาเฉลี่ย 3.79) 

3.พนักงานมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการสามารถตอบสนอง
ลูกคาไดอยางรวดเร็วดวยความเต็ม
ใจ ไมเกี่ยงงาน (คาเฉลี่ย 3.91) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

1.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และ
ตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ย 3.90) 

1.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาทีลู่กคาตองการ 
(คาเฉลี่ย 4.23) 

1.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และ
เชื่อถอืได (คาเฉลี่ย 4.02) 

1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และ
รายละ 
เอียดปลีกยอยที่ลกูคาตองการ
(คาเฉลี่ย 4.36)  

 2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาทีลู่กคาตองการ และ
กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือ
ได เทากัน (คาเฉลี่ย 3.84) 

2.กระบวนการเก็บเงินมีการยืดหยุน
ได และใหความสําคัญกับคําสั่ง
พิเศษ และรายละเอียดปลีกยอยที่
ลูกคาตองการ เทากัน(คาเฉลี่ย 4.20)  

2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาทีลู่กคาตองการ  
(คาเฉลี่ย 3.98) 

2.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และ
เชื่อถอืได และสินคาถึงมือลกูคาโดย
ไมชํารุดเสียหาย เทากัน (คาเฉลี่ย 
4.18) 

 3.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยาก
ซับซอนกระบวนการสั่งซื้อทําไดงาย 
สะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.81) 

3.สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
เสียหาย (คาเฉลี่ย 4.11) 

3.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว 
และตรงตามความตองการ และ
สามารถจัดสงสินคาไดทนัตาม
กําหนดเวลาทีลู่กคาตองการ เทากนั 
(คาเฉลี่ย 3.91) 

3.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว 
และตรงตามความตองการ และ
สามารถจัดสงสินคาไดทนัตาม
กําหนดเวลาทีลู่กคาตองการ เทากนั 
(คาเฉลี่ย 4.09) 
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ตารางที่ 66 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ  
ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม) 

 ไมเกิน 50 กม. 51-100 กม. 101-150 กม. 151 กม. ขึ้นไป 
ปจจัยดานการสรางและ
นํ า เ สนอ ลั กษณะทาง
กายภาพ 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความสนใจ
ไดดี (คาเฉลี่ย 3.45) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.14) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.56) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.64) 

 2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู 
และเปนระเบียบ(คาเฉลี่ย 3.10)  

2.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.94) 

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู และเปนระเบียบ 

(คาเฉลี่ย 2.42) 

2.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ และสถานที่ทํางานมี
อากาศถายเทและแสงสวาง
เพียงพอสําหรับการทํางานของ
พนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.18) 

 3.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความสะอาด 
และรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ 
(คาเฉลี่ย 2.97) 

3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู และเปนระเบียบ 

(คาเฉลี่ย 2.91) 

3.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.32) 

3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู และเปนระเบียบ และ
การจัดผังสํานักงานอยางเปน
ระเบียบ แสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการทํางานอยาง
เปนระบบ ทําใหมีความนาเชื่อถือ 
เทากัน (คาเฉลี่ย 2.09) 
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4.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  จําแนกตามประเภทการ
ดําเนินกิจการ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีประกอบกิจการประเภทศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานบุคลากร และดานราคา  ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบกิจการประเภทอูซอมและจํ าหนายอะไหล
รถจักรยานยนต  ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ   ดานบุคลากร  ดาน
กระบวนการใหบริการ  ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สําหรับปจจยัดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีประกอบกิจการประเภทอูซอมรถจักรยานยนต ใหความสําคัญ
ในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานราคา 
ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง สวนปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับ
นอย 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีประกอบกิจการประเภทรานจําหนายปลีกและสงอะไหล
รถจักรยานยนต  ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดานบุคลากร  ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง  



ตารางที่ 67  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ประเภทการดําเนนิกิจการ 

 ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต 

อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต 

อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต 

1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถ
รับคืน  หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมี
ปญหา (คาเฉลี่ย 4.29) 

1.มีระบบการรับประกันสินคา 
สามารถรับคืน  หรือเปลี่ยนสินคาได 
เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.33) 

1.มีระบบการรับประกันสินคา 
สามารถรับคืน  หรือเปลี่ยนสินคาได 
เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.40) 

1.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มี
ภาพลกัษณที่ด ีมีชื่อเสียง มีความ
นาเชื่อถือและไววางใจได และหจก.
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรีมี
ประสบการณการดําเนินงานมาอยาง
ยาวนาน และเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย เทากัน (คาเฉลี่ย 4.20) 

2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มี
ภาพลกัษณที่ด ีมีชื่อเสียง มีความ
นาเชื่อถือและไววางใจได (คาเฉลี่ย 
4.07) 

2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้ง
ของแท และของเทียม และมีอะไหล
พรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา 
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.18) 

2.มีอะไหลพรอมสําหรับการ
จําหนายอยางครบครัน ตามความ
ตองการของลกูคา (คาเฉลี่ย 4.09) 

2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้ง
ของแท และของเทียม (คาเฉลี่ย 
4.10) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภท
ครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท 
และของเทียม และมีบรรจุภัณฑเพือ่การ
ขนสงที่ปลอดภัย สินคาสามารถสงถึง
มือลูกคาโดยไมมีการชํารุดเสียหาย 
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.00) 

3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความประณีตและมีความ
คงทน(คาเฉลี่ย 4.15)  

3.มีบรรจุภัณฑเพือ่การขนสงที่
ปลอดภัย สินคาสามารถสงถึงมือ
ลูกคาโดยไมมีการชํารุดเสียหาย 
(คาเฉลี่ย 4.04) 

3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความประณีตและมีความ
คงทน (คาเฉลี่ย 4.05) 
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ตารางที่ 67 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ประเภทการดําเนนิกิจการ 

 ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต 

อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต 

อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต 

1.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณี
ซื้อในปริมาณมาก และมีระบบการ
ใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน เทากัน (คาเฉลี่ย 3.93) 

1.สามารถตอรองราคาสินคาได 
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 
4.05) 

1.ระบบการใหสินเชื่อ และมี
ระยะเวลาการใหเครดิตนาน
(คาเฉลี่ย 3.91)  

1.สามารถตอรองราคาสินคาได 
กรณีซื้อในปริมาณมาก และมี
ระบบการใหสินเชื่อ และมี
ระยะเวลาการใหเครดิตนาน 
เทากัน (คาเฉลี่ย 3.80) 

2.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และการมีสวนลด
ในกรณีซื้อดวยเงินสด เทากัน 
(คาเฉลี่ย 3.64) 

2.มีระบบการใหสินเชื่อ และมี
ระยะเวลาการใหเครดิตนาน 

(คาเฉลี่ย 3.95) 

2.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย 
3.72) 

2.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวยเงิน
สด (คาเฉลี่ย 3.65) 

ปจจัยดานราคา 

3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่ตลอดเวลา
แตถามีการเปลี่ยนแปลงมีการแจง
ลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.57) 

3.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย 
3.69) 

3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา 

(คาเฉลี่ย 3.66) 

3.ราคาขายถูกกวาที่อื่น (กรณี
สินคาเหมือนกัน) (คาเฉลี่ย 3.50) 
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ตารางที่ 67 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ประเภทการดําเนนิกิจการ 

 ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต 

อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต 

อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต 

1.มีการจดัสงสินคาในสถานทีท่ี่ลูกคา
ตองการ (คาเฉลี่ย 3.79) 

1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.74) 

1. .มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.04) 

1.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 
สามารถติดตอกบัลูกคาไดหลาย
ชองทางทั้งทางโทรศัพท แฟกซ  
หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.75) 

2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 
สามารถติดตอกบัลูกคาไดหลายชองทาง
ทั้งทางโทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail 
และมีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.64) 

2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 
สามารถติดตอกบัลูกคาไดหลาย
ชองทางทั้งทางโทรศัพท แฟกซ  
หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.72) 

2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.94) 

2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.65) 

ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 

3.มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ 
(คาเฉลี่ย 3.21) 

3.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.67) 

3. .มีความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกบั
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail 
(คาเฉลี่ย 3.81) 

3. .มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.60) 
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ตารางที่ 67 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ประเภทการดําเนนิกิจการ 

 ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต 

อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต 

อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต 

1.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน
ขาย และมีพนักงานออกไปเยี่ยม
ลูกคาเพื่อนําเสนอสินคา เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.64) 

1.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง
โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.46) 

1.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา
เพื่อนําเสนอสินคา (คาเฉลี่ย 3.72) 

1.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา
เพื่อนําเสนอสินคา (คาเฉลี่ย 3.80) 

2.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง
โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.57) 

2.การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก 
แถม) มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลก
ของรางวัล และการใหของ
สมนาคุณตอนสิ้นป เทากัน 
(คาเฉลี่ย 3.44) 

2.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน
ขาย (คาเฉลี่ย 3.64) 

2.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน
ขาย (คาเฉลี่ย 3.75) 

ปจจั ยด านการสง เส ริม
การตลาด 

3.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของ
รางวัล (คาเฉลี่ย 3.36) 

3.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน
ขาย (คาเฉลี่ย 3.41) 

3.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง
โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.47) 

3.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง
โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.70) 
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ตารางที่ 67 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรกจําแนกตามประเภทการ
ดําเนินกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ประเภทการดําเนนิกิจการ 

 ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต 

อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต 

อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต 

1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ 
และมีประสบการณ สามารถให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
เครื่องยนตกลไกแกลูกคาได  
(คาเฉลี่ย 4.14) 

1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ 
และมีประสบการณ สามารถให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
เครื่องยนตกลไกแกลูกคาได 
(คาเฉลี่ย 4.36) 

1.พนักงานมีความเปนกันเอง และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี และพนักงาน
มีความสุภาพออนนอม พูดจา
ไพเราะ และมีมารยาทดี เทากัน 
(คาเฉลี่ย 3.98) 

1.พนักงานมีความสุภาพออนนอม 
พูดจาไพเราะ และมีมารยาทดี 
(คาเฉลี่ย 4.10) 

2.พนักงานมีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี พนักงานมีความ
สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ และมี
มารยาทดี และมีพนักงานที่ไวใจได 
ทํางานดวยความถูกตองสม่ําเสมอ 
สรางความไววางใจใหแกลูกคา 
เทากัน(คาเฉลี่ย 4.07) 

2.พนักงานมีความเปนกันเอง และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี พนักงานมี
ความสุภาพออนนอม พูดจา
ไพเราะ และมีมารยาทดี และ
พนักงานสามารถตอบขอซักถาม
และใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตอง 
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.00) 

2.พนักงานสามารถตอบขอ
ซักถามและใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตอง 
(คาเฉลี่ย 3.96) 

2.ความสัมพันธที่มีมานาน
ระหวางผูซื้อและผูขาย และ
พนักงานมีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี เทากัน 
(คาเฉลี่ย 4.05) 

ปจจัยดานบุคลากร 

3.ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผู
ซื้อและผูขาย  (คาเฉลี่ย 3.93) 

3.ความสัมพันธที่มีมานาน
ระหวางผูซื้อและผูขาย และ
พนักงานมีความเสมอภาคในการ
ใหบริการแกลูกคาดวยความเทา
เทียมกัน (คาเฉลี่ย 3.95) 

3.ความสัมพันธที่มีมานาน
ระหวางผูซื้อและผูขาย (คาเฉลี่ย 
3.94) 

3.พนักงานมีความกระตือรือรน
ในการใหบริการสามารถ
ตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว
ดวยความเต็มใจ ไมเกี่ยงงาน 
(คาเฉลี่ย 3.95) 
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ตารางที่ 67 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ประเภทการดําเนนิกิจการ 

 ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต 

อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต 

อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต 

1.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 
4.14) 

1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ 
และรายละเอียดปลีกยอยที่ลูกคา
ตองการ(คาเฉลี่ย 4.05) 

1.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไม
ยุงยากซับซอนกระบวนการสั่งซื้อ
ทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว และ
ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และ
รายละเอียดปลีกยอยที่ลูกคา
ตองการ เทากัน(คาเฉลี่ย 4.06) 

1.กระบวนการเก็บเงินมีการ
ยืดหยุนได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.20) 

2. ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว 

และตรงตามความตองการ และ
กระบวนการคิดเงินถูกตอง และ
เชื่อถือได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.07) 

2.สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
เสียหาย (คาเฉลี่ย 4.03) 

2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ และ
กระบวนการเก็บเงินมีการยืดหยุน
ได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.04) 

2.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว 

และตรงตามความตองการ 
(คาเฉลี่ย 4.00) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

3.มีบริการใหคําปรึกษา และ
คําแนะนําเกี่ยวกับอะไหลแกลูกคา 

(คาเฉลี่ย 3.86) 

3.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ 

(คาเฉลี่ย 4.00) 

3.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว 

และตรงตามความตองการ และ
สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
เสียหาย  เทากัน (คาเฉลี่ย 3.98) 

3.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ และ
สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
เสียหาย  เทากัน (คาเฉลี่ย 3.95) 
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ตารางที่ 67 (ตอ)  สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ประเภทการดําเนนิกิจการ 

 ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต 

อูซอมและจําหนายอะไหล
รถจักรยานยนต 

อูซอมรถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความสนใจ
ไดดี (คาเฉลี่ย 2.93) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.54) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.47) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน 

สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.05) 

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู 
(คาเฉลี่ย 2.71) 

2.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 3.21)  

2.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 2.36)  

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู (คาเฉลี่ย 2.65) 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

3.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความสะอาด 
และรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ 

และสถานที่ทํางานมีอากาศถายเท
และแสงสวางเพียงพอสําหรับการ
ทํางานของพนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 
2.36) 

3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู(คาเฉลี่ย 3.18)  

3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู และสถานที่ทํางานมี
อากาศถายเทและแสงสวาง
เพียงพอสําหรับการทํางานของ
พนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.34) 

3. .สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 2.45)  
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4.3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  จําแนกตามรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนของกิจการ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการไมเกิน 50,000 บาท ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร  ดานกระบวนการใหบริการ และ
ดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ 50,001-100,000 บาท ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ดานผลิตภัณฑ  ดานบุคลากร และ
ดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ 100,001 บาท ข้ึนไป ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และ
ดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 



ตารางที่ 68 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 

 ไมเกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001 บาท ขึ้นไป 
1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน  
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา 

 (คาเฉลี่ย 4.20) 

1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน  
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา  

(คาเฉลี่ย 4.57) 

1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน  
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา  

(คาเฉลี่ย 4.30) 
2.มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา  

(คาเฉลี่ย 4.08) 

2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท และของเทียม  

(คาเฉลี่ย 4.09) 

2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท และของเทียม  

(คาเฉลี่ย 4.17) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท และของเทียม  

(คาเฉลี่ย 4.05) 

3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ผลิต
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความประณีตและมี
ความคงทน                              (คาเฉลี่ย 4.04) 

3.มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา  

(คาเฉลี่ย 4.13) 
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ตารางที่ 68 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 

 ไมเกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001 บาท ขึ้นไป 
1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 3.95) 

1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 3.96) 

1.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.96) 

2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.72) 

2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.91) 

2.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวยเงินสด และมี
ระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน เทากัน (คาเฉลี่ย 3.74) 

ปจจัยดานราคา 

3. .มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา
สินคาคงที่ตลอดเวลาแตถามีการเปลี่ยนแปลงมี
การแจงลวงหนา และมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา เทากัน 
(คาเฉลี่ย 3.64) 

3.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.83) 

3. .มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา
สินคาคงที่ตลอดเวลาแตถามีการเปลี่ยนแปลงมี
การแจงลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.57) 
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ตารางที่ 68  (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 

 ไมเกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001 บาท ขึ้นไป 
1.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 
(คาเฉลี่ย 3.81) 

1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.78) 

1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา 
(คาเฉลี่ย 4.00) 

2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.74) 

2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.74) 

2.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 
(คาเฉลี่ย 3.96) 

ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

3.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา 
(คาเฉลี่ย 3.73) 

3.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 
(คาเฉลี่ย 3.70) 

3.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ  หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.78) 

1.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย (คาเฉลี่ย 
3.65) 

1.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท 
(คาเฉลี่ย 3.74) 

1.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท 
(คาเฉลี่ย 3.61) 

2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
สินคา (คาเฉลี่ย 3.57) 

2.การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป (คาเฉลี่ย 3.61) 2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
สินคา (คาเฉลี่ย 3.48) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

3.การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป (คาเฉลี่ย 3.39) 3.การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) 
(คาเฉลี่ย 3.57) 

3.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย (คาเฉลี่ย 
3.39) 
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ตารางที่ 68  (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 

 ไมเกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001 บาท ขึ้นไป 
1.พนักงานมีความเปนกันเอง และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี (คาเฉลี่ย 3.97) 

1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได 
(คาเฉลี่ย 4.17) 

1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได 
(คาเฉลี่ย 4.22) 

2.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ 
และมีมารยาทดี (คาเฉลี่ย 3.96) 

2.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจา
ไพเราะ และมีมารยาทดี  (คาเฉลี่ย 4.13) 

2.มีพนักงานที่ไวใจได ทํางานดวยความถูกตอง
สม่ําเสมอ สรางความไววางใจใหแกลูกคา 
(คาเฉลี่ย 4.13) 

ปจจัยดานบุคลากร 

3.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได 
(คาเฉลี่ย 3.95) 

3.ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผูซื้อและ
ผูขาย และพนักงานมีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี เทากัน(คาเฉลี่ย 4.09) 

3.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจา
ไพเราะ และมีมารยาทดี และพนักงานสามารถ
ตอบขอซักถามและใหขอมูล  
ในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบ ไดอยางถูกตอง 
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.09) 
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ตารางที่ 68  (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 

 ไมเกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001 บาท ขึ้นไป 
1.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่
ลูกคาตองการ และกระบวนการเก็บเงินมีการ
ยืดหยุนได เทากัน (คาเฉลี่ย 3.91) 

1.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม
ความตองการ สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม

กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ และกระบวน 
การคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือได เทากัน 

(คาเฉลี่ย 4.22) 

1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.30) 

2.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือ
ได (คาเฉลี่ย 3.88) 

2.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยาก
ซับซอนกระบวนการสั่งซื้อทําไดงาย 
สะดวกและรวดเร็ว และสินคาถึงมือ
ลูกคาโดยไมชํารุดเสียหาย เทากัน(คาเฉลี่ย 

4.09)  

2.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม
ความตองการ และสามารถจัดสงสินคาไดทัน
ตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ เทากัน
(คาเฉลี่ย 4.22) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

3.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.86) 

3.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.04) 

3.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือ
ได (คาเฉลี่ย 4.17) 
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ตารางที่ 68  (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 

 ไมเกิน 50,000 บาท 50,001-100,000 บาท 100,001 บาท ขึ้นไป 
1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา 
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.97) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา 
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.87) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา 
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.04) 

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.74) 

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.65) 

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
ระเบียบ และสถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความสะอาด และรูสึก

ปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ และการจัดผัง
สํานักงานอยางเปนระเบียบ แสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพในการทํางานอยาง
เปนระบบ ทําใหมีความนาเชื่อถือเทากัน 

(คาเฉลี่ย 2.65)  

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

3. .สถานประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไม
แออัดมีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 2.69)  

3. .สถานประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไม
แออัดมีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา

ใชบริการ และสถานที่ทํางานมีอากาศ
ถายเทและแสงสวางเพียงพอสําหรับการ
ทํางานของพนกังาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.52)  

3.สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทและแสง
สวางเพียงพอสําหรับการทํางานของ
พนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.61) 
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4.4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนต ของลูกคาจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  จําแนกตามยอดซ้ือ
อะไหลตอเดือนของกิจการ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดซ้ืออะไหลตอเดือนของกิจการ ต้ังแต 10,001- 30,000 
บาท ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร 
และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดซ้ืออะไหลตอเดือนของกิจการ 30,001- 60,000 บาท ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
บุคลากร สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมียอดซ้ืออะไหลตอเดือนของกิจการมากกวา 60,001 บาทข้ึนไป 
ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และ
ดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 



ตารางที่ 69 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ  
ปจจัยสวนประสมการตลาด ยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ 

 ไมเกิน 30,000 บาท 30,001-60,000 บาท 60,001 บาท ขึ้นไป 
1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 
4.14) 

1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 
4.63)  

1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 
4.33) 

2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสร ีมีภาพลักษณ
ที่ดี มีชื่อเสียงมีความนาเชื่อถือและไววางใจได 
(คาเฉลี่ย 4.04) 

2.มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา(คาเฉลี่ย 4.33) 

2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสร ีมีภาพลักษณ
ที่ดี มีชื่อเสียงมีความนาเชื่อถือและไววางใจได 
(คาเฉลี่ย 4.17) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

3.หกจ.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสร ีมี
ประสบการณการดําเนินงานมาอยางยาวนาน 
และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย (คาเฉลี่ย 
4.03) 

3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแทและของเทียม
(คาเฉลี่ย 4.30)  

3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแทและของเทียม 
(คาเฉลี่ย 4.13) 

1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 3.84) 

1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 4.30) 

1.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.88) 

2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.70) 

2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 4.00) 

2.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน และมีการกําหนดราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.67) 

ปจจัยดานราคา 

3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา
สินคาคงที่ตลอดเวลา แตถามีการเปลี่ยนแปลงมี
การแจงลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.51) 

3.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคา และราคาขายถูกกวาที่อื่น (กรณีสินคา
เหมือนกัน) (คาเฉลี่ย 3.96) 

3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา
สินคาคงที่ตลอดเวลา แตถามีการเปลี่ยนแปลงมี
การแจงลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.63) 
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ตารางที่ 69 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ  
ยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไมเกิน 30,000 บาท 30,001-60,000 บาท 60,001 บาท ขึ้นไป 
1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา 

(คาเฉลี่ย 3.81) 
1.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ  
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท   แฟกซ  หรือ e-mail (คาเฉลี่ย 3.85) 

1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา 

(คาเฉลี่ย 3.83) 

2.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 
(คาเฉลี่ย 3.78) 

2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา 

(คาเฉลี่ย 3.70) 

2.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 
(คาเฉลี่ย 3.67) 

ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

3.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ  
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท   แฟกซ  หรือ e-mail (คาเฉลี่ย 3.77) 

3.มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 3.48) 3.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ  
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท   แฟกซ  หรือ e-mail (คาเฉลี่ย 3.54) 

1.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย (คาเฉลี่ย 
3.62) 

1.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
สินคา (คาเฉลี่ย 3.96) 

1.การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป (คาเฉลี่ย 
3.42) 

2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
สินคา (คาเฉลี่ย 3.54) 

2.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย และมี
พนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท เทากัน 
(คาเฉลี่ย 3.85) 

2.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท 
(คาเฉลี่ย 3.33) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

3.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท
(คาเฉลี่ย 3.45)  

3.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล 
(คาเฉลี่ย 3.70) 

3.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล
(คาเฉลี่ย 3.29)  

 
 
 

146 



 115 

ตารางที่ 69 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ  
ยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไมเกิน 30,000 บาท 30,001-60,000 บาท 60,001 บาท ขึ้นไป 
1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี 
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได 
(คาเฉลี่ย 3.96) 

1.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจา
ไพเราะ  และมีมารยาทดี (คาเฉลี่ย 4.37) 

1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี 
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได 
(คาเฉลี่ย 4.21) 

2.ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผูซื้อและ
ผูขาย (คาเฉลี่ย 3.93) 

2.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี (คาเฉลี่ย 4.30) 

2.ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผูซื้อและ
ผูขาย (คาเฉลี่ย 4.08) 

ปจจัยดานการบุคลากร 

3.พนักงานสามารถตอบขอซักถามและให
ขอมูล ในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบ ไดอยาง
ถูกตอง (คาเฉลี่ย 3.90) 

3.พนักงานสามารถตอบขอซักถามและให
ขอมูล ในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบ ไดอยาง
ถูกตอง และพนักงานมีความรู ความชํานาญ 
และมี ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคา
ได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.11) 

3.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี และพนักงานมีความสุภาพออน
นอม พูดจาไพเราะ  และมีมารยาทดี เทากัน 
(คาเฉลี่ย 4.04) 
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 116 

ตารางที่  69 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ  
ยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไมเกิน 30,000 บาท 30,001-60,000 บาท 60,001 บาท ขึ้นไป 
1.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือได 
(คาเฉลี่ย 3.97) 

1.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.26) 

1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด 
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.17) 

  2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนด 
  เวลาที่ลูกคาตองการ และกระบวนการ  
  คิดเงินถูกตอง และเชื่อถือได เทากัน  
  (คาเฉลี่ย 3.91) 

2.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม
ความตองการ (คาเฉลี่ย 4.22) 

2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่
ลูกคาตองการ และกระบวนการคิดเงินถูกตอง 
และเชื่อถือได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.08) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

3.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยากซับซอน  
กระบวนการสั่งซื้อทําไดงาย สะดวกและ
รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.90) 

3.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษและรายละเอียด
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.19) 

3.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม
ความตองการ และสินคาถึงมือลูกคาโดยไม
ชํารุดเสียหาย เทากัน (คาเฉลี่ย 4.04) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา   
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.84) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา   
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.07) 

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา   
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.21) 

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.70) 

2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.72) 

2.สถานประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไม
แออัด มีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใช บริการ (คาเฉลี่ย 2.79) 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

3.สถานประกอบการมี พื้นที่กวางขวาง ไม
แออัด มีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใช บริการ (คาเฉลี่ย 2.58) 

3.สถานประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไม
แออัด มีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใช บริการ (คาเฉลี่ย 2.70) 

3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.76) 
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อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล 

รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัดเชียงใหม นิวอะไหล ชัยเสรี สามารถอภิปรายผลตาม
แนวความคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 
การตลาดมีคาเฉลี่ยรวมในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
บุคลากร และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง และปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรกคือ มีระบบการรับประกันสินคา 
สามารถรับคืน หรือเปล่ียนสินคาได เม่ือมีปญหา ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา 
อภิวรรธกกุล (2546) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
อะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษา
พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผูประกอบการใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ  สําหรับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ผูประกอบการใหความสําคัญในระดับปานกลาง และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
นิศาชล ญาณะนนท (2548)  ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการ
ตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของ บริษัท อิเทอรนัลเอ็นเตอรไพรส จํากัด ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียรวมในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญ
เปนลําดับแรกท่ีคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เชนเดียวกัน  

แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาลูกคาใหความสําคัญตอปจจัยยอยของแตละปจจัย
แตกตางกันไป ท้ังนี้เนื่องจาก กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ไดศึกษาเฉพาะลูกคาท่ีมีสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหมเทานั้น ไมไดศึกษาลูกคาท่ีมีสถานประกอบการอยูตาง
อําเภอ หรืออยูหางจากอําเภอเมืองออกไป  ซ่ึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ของลูกคาอาจใหผลการศึกษาที่แตกตางออกไป สําหรับ นิศาชล ญาณะนนท (2548)  ได
ทําการศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีเปนตัวสินคา มิไดคํานึงถึงเร่ืองของบริการหลังการขาย  การ
รับประกัน ภาพลักษณของกิจการ  จึงทําใหผลการศึกษาที่ได มีความแตกตางกัน อีกท้ังการศึกษา
ดังกลาวเปนเพียงการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ประการเทานั้น ซ่ึงไมเพียงพอกับ
ธุรกิจท่ีมีเร่ืองของการบริการเขามาเกี่ยวของ เนื่องจากลูกคาไมไดใหความสําคัญกับตัวสินคาหรือ
ผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว แตยังพิจารณาถึงการใหบริการควบคูกันไปดวย เชน การรับประกันสินคา  
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การใหบริการของพนักงาน  รูปแบบและข้ันตอนการดําเนินงาน รวมไปถึงเร่ืองของสภาพแวดลอม
ของสถานประกอบการ ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดเพิ่มอีก 3 ประการ คือ 
บุคลากร กระบวนการใหบริการ และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง 7 ประการท่ีมีผลตอลูกคาในการ
ตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  พบวา
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547)  ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนตจากบริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด 
ท่ีผลการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาองคกรมากท่ีสุด แตในสวน
ของลูกคาท่ัวไปปจจัยดานบุคคลเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคามาก แตเม่ือพิจารณา
การศึกษานี้พบวาเปนการศึกษาเกี่ยวกับตลาดผูบริโภค ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด 
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี   ท่ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับตลาดธุรกิจ ท่ีศึกษาการซ้ือสินคาของผูขาย
ปลีกและผูขายสงท่ีจัดหาสินคาเพื่อการขายตอหรือใหเชาเพื่อสรางกําไร ผูซ้ือทางธุรกิจมักมีการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีซับซอนมากกวาการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เนื่องจากเกี่ยวของกับเงินจํานวนมาก 
และในกระบวนการซ้ือในตลาดธุรกิจยังเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขายซ่ึงมักมี
ความสัมพันธใกลชิดกันในทุกข้ันตอนของกระบวนการซ้ือ เพื่อประโยชนตอการทําธุรกิจรวมกัน
ในระยะยาว อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาโดยรวมแลวไมวาจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับตลาดธุรกิจหรือ
ตลาดผูบริโภค ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจของลูกคาในระดับมากเปนลําดับแรกก็ยังเปน 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ เปนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมากเปนลําดับสอง รองจากปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยปจจัยยอยท่ีลูกคาให
ความสําคัญเปนลําดับแรกไดแก สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีศึกษาลูกคาท่ัวไปพบวาปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ เปนปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมใน
ระดับมากเปนลําดับสุดทาย โดยปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ความรวดเร็ว 
ทันสมัย และคุณภาพในการบริการ แตสําหรับการศึกษาของ กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) และ 
นิศาชล ญาณะนนท (2548) ไมไดศึกษาถึงปจจัยนี้ เนื่องจากเปนการศึกษาปจจัยสวนประสม
การตลาดเพียง 4 ปจจัย 

ปจจัยดานบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียรวมอยูในระดับมากเปนลําดับท่ีสาม รองจากปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดาน
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กระบวนการใหบริการ โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ พนักงาน
มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบเคร่ืองยนต
กลไกแกลูกคาได ซ่ึงไมสอคลองกับผลการศึกษาของ วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีลูกคาให
ความสําคัญกับปจจัยนี้มีคาเฉล่ียในระดับมากเปนลําดับท่ีส่ี รองมาจาก ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 
 สําหรับปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวา เปนปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากเปนลําดับสุดทาย โดยปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ มี
ระบบการใหสินเช่ือ และมีระยะเวลาการใหเครดิตนาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นิศาชล 
ญาณะนนท (2548)  แตเม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวามีความแตกตางกัน โดยผลการศึกษาของ 
นิศาชล ญาณะนนท (2548)  ใหความสําคัญในเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพ แตไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีจากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาเปนปจจัยท่ี
ลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากเปนลําดับแรก ท้ังลูกคาท่ีเปนลูกคาองคการ 
และลูกคาท่ัวไป โดยปจจัยยอยท่ีลูกคาองคกรใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ ราคาสินคา
สมเหตุสมผล สวนลูกคาท่ัวไปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาลําดับแรกคือ ราคาคาบริการ
สมเหตุสมผล 
 ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ มีการ
จัดสงสินคาในสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงใหผลการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา 
อภิวรรธกกุล (2546) นิศาชล ญาณะนนท (2548) และ วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีพบวาปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลการศึกษาที่สอดคลองกับของ กุสุมา อภิวรรธก
กุล (2546)  และ วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีพบวาลูกคาใหความสําคัญในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิศาชล ญาณะนนท (2548) ท่ีพบวาลูกคาใหความสําคัญตอปจจัยนี้
มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ ความ
เขาใจถึงความตองการของลูกคาของพนักงานขาย  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยสวนประสมการตลาด
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเปนปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับสุดทาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคา ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิญู  อริยะวุฒิกุล (2547) ท่ีลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยนี้เปน
ลําดับสุดทาย ซ่ึงมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับนอย  
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ขอคนพบ 
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหล 

รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  มีขอคนพบดังนี ้
ลูกคาสวนใหญซ้ืออะไหลจากผูขายไมเกิน 3 ราย คิดเปน รอยละ 60.8 โดยรอยละ 

22.5 ซ้ืออะไหลจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหลชัยเสรี เพียงรายเดียว จึงเห็นวาควรจะ
รักษาลูกคากลุมนี้ไว โดยการหากลยุทธมาตอบสนองลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงลูกคา
รอยละ 54.2 ซ้ือสินคาจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  ในสัดสวนท่ีมากกวารอย
ละ 75 ตอการซ้ือท้ังส้ินของกิจการ แสดงถึงวาองคกรมีจุดแข็งท่ีสามารถดึงดูดลูกคาได  และควรจะ
รักษาจุดแข็งนี้ไว อีกท้ังพยายามแกไขจุดออนเพื่อเพิ่มสัดสวนการซ้ือสินคาของลูกคาใหมากข้ึน  

เม่ือพิจารณาประเภทของอะไหล พบวา ลูกคามีลักษณะการซ้ือสินคาหลากหลาย
ระดับคุณภาพ ท้ังอะไหลแทและอะไหลเทียม คิดเปนรอยละ 86.7 ดังนั้นจึงควรใหมีความ
หลากหลายในดานผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม ใน
ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาตรายี่หอท่ีเปนท่ีนิยมและลูกคาใหการยอมรับดวย เนื่องจากลูกคามี
วิธีการกําหนดคุณภาพสินคาโดยการระบุตรายี่หอถึงรอยละ 80.8 นอกจากนี้ยังพบวา ระบบการ
รับประกันสินคา สามารถรับคืนหรือเปล่ียนสินคาได เม่ือมีปญหา เปนปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีลูกคา
ทุกประเภท ใหความสําคัญในระดับมาก เปนลําดับแรก ทําใหทราบวาสามารถปจจัยนี้เปนจุดแข็ง
ของกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

จากการศึกษาพบวา ภาพลักษณขององคกรก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีลูกคาใหความสําคัญใน
การตัดสินใจซ้ือสินคา ดังนั้นกิจการจึงควรรักษาช่ือเสียง สรางความนาเช่ือถือ เพื่อใหลูกคาเกิด
ความไววางใจ และเลือกใชบริการของกิจการอยางตอเนื่อง       

ในการตัดสินใจซ้ือของลูกคาปจจัยดานราคาขายท่ีถูกกวาท่ีอ่ืน (กรณีสินคาเหมอืนกนั) 
ไมไดเปนปจจัยหลักท่ีลูกคาใชพิจารณาในการตัดสินใจ  เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง แตสําหรับปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหสินเช่ือ
และระยะเวลาการใหเครดิต และการตอรองราคาในกรณีซ้ือในปริมาณมาก 

เม่ือไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาโดยได
จําแนกประเภทของลูกคาตามท่ีต้ังของกิจการ พบวา กิจการท่ีต้ังอยูใกลกับหางหุนสวนจํากัด 
เชียงใหม นิวอะไหล ชัยเสรี โดยต้ังอยูในระยะไมเกิน 50 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงใหม ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยพบวาปจจัยยอยท่ีลูกคาให
ความสําคัญ ไดแก เร่ืองของความสะดวกในการติดตอส่ือสาร สามารถติดตอไดหลายชองทาง และ
การมีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา สวนลูกคาท่ีต้ังกิจการอยูหางออกไป ในระยะต้ังแต 51 
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กิโลเมตร ข้ึนไป พบวา ปจจัยยอยดานการจัดสงสินคาในสถานท่ีท่ีลูกคาตองการมีความสําคัญมาก 
และลูกคาท่ีต้ังกิจการอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมในระยะต้ังแต 151 กิโลเมตร ข้ึนไป ให
ความสําคัญในระดับนอยกับปจจัยดานที่จอดรถ และความสะดวกในการเขามาติดตอกับสถาน
ประกอบการ เนื่องจากไมมีความจําเปนท่ีจะตองเดินทางเขามาติดตอ เพราะหากตองการติดตอซ้ือ
ขายทําไดโดยการติดตอผานชองทางอ่ืน เชน ทางโทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การขายโดยพนักงานจัดวามีผลตอการตัดสินใจของ 
ลูกคามากกวาการสงเสริมการตลาดในรูปแบบอ่ืน เนื่องจากระดับความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมาก 
3 ลําดับแรกเปนการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย  มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอสินคา 
และมีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท ตามลําดับ ท้ังนี้ การลงโฆษณาสินคา/รานคาผานส่ือ
ตางๆ อาจไมจําเปนสําหรับธุรกิจประเภทนี้ และยังอาจเปนการส้ินเปลืองงบประมาณ เนื่องจาก
ลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยนี้ นอยกวาการขายสินคาโดยพนักงาน ซ่ึงการมีพนักงานท่ีมีความรู 
ความชํานาญเก่ียวกับระบบเคร่ืองยนตกลไก ท่ีสามารถใหคําปรึกษาแกลูกคา จะเปนการสราง
โอกาสใหลูกคามาใชบริการของกิจการไดมากข้ึน 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญ
มีคาเฉล่ียเปนลําดับสุดทาย  เนื่องจากลูกคาสวนใหญไมไดอยูในอําเภอเมือง และไมมีความจําเปนท่ี
จะตองเดินทางมาติดตอธุรกิจดวยตนเอง  

ความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขาย เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ลูกคา เชนกัน จากผลการศึกษาพบวา รอยละ 75 ลูกคาไดขอมูลผูขายมาจากพนักงานท่ีมาเยี่ยม
สถานประกอบการ ดังนั้นการออกไปเยี่ยมลูกคาเปนระยะๆ จึงเปนการสรางความสัมพันธท่ีใกลชิด
มากข้ึน ระหวางผูซ้ือและผูขาย 

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยยอยในแตละองคประกอบของสวนประสมการตลาดบริการกับ
ปญหาท่ีลูกคาท่ีพบในการเลือกซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี  ดังแสดงในตารางท่ี 94 พบวา ปจจัยท่ีควรแกไขเปนลําดับแรก ไดแก ปจจัยดาน
บุคลากร และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ เนื่องจากเปนองคประกอบท่ีลูกคาใหความสําคัญ 
แตกิจการไมสามารถตอบสนองได โดยปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีลูกคาใหความสําคัญ ไดแก 
พนักงานมีความรู ความชํานาญและมีประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
เคร่ืองยนตกลไกแกลูกคาได และปญหาท่ีพบคือ พนักงานไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาใหแก
ลูกคาได สวนปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวาปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ 
สามารถจัดสงสินคาทันตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาตองการ สวนปญหาท่ีพบไดแก การจัดสงสินคาไม
เปนไปตามกําหนดเวลาท่ีวางไว 
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ตารางท่ี 70 แสดงความสําคัญลําดับแรกของปจจัยยอย และปญหาท่ีพบในการเลือกซ้ืออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 
 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาด 

ปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก ปญหา 

ดานผลิตภัณฑ มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับ
คืน หรือเปล่ียนสินคาได เม่ือมีปญหา 

ไดรับสินคาไมครบตาม
รายการส่ังซ้ือ 

ดานราคา มีระบบการใหสินเช่ือ และมีระยะเวลาการ
ใหเครดิตนาน 

สินคามีราคาแพง (กรณี
สินคาเหมือนกัน) เม่ือเทียบ
กับคูแขง 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

มีการจัดสงสินคาในสถานที่ท่ีลูกคา
ตองการ 

ไดรับสินคาไมตรงตามความ
ตองการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย ไมมีการสงขาวสารขอมูล
ใหมๆ เกีย่วกบัรานคาและ
ผลิตภัณฑใหกบัลูกคา 

ดานบุคลากร พนักงานมีความรู ความชํานาญและมี
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษา 
แนะนําเกีย่วกบัระบบเคร่ืองยนตกลไกแก
ลูกคาได 

พนักงานไมสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาใหแก
ลูกคาได 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

สามารถจัดสงสินคาทันตามกําหนดเวลาท่ี
ลูกคาตองการ 

การจัดสงสินคาไมเปนไป
ตามกําหนดเวลาท่ีวางไว 

ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดดุตา 
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี 

สถานประกอบการมีพื้นท่ี
นอย และแออัด 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ  หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญในเร่ืองการ
รับประกันสินคา ท่ีสามารถรับคืนหรือเปล่ียนสินคาไดเม่ือมีปญหา เนื่องจากเปนปจจัยท่ีลูกคาให
ความสําคัญมากที่สุด ควรมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในข้ันตอนการจัดซ้ือเพื่อใหมีสินคาสํารอง
ไวเพื่อจําหนายในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของลูกคา และควรมีการตรวจสอบสินคากอน
สงมอบใหแกลูกคาเพื่อความถูกตองในการจัดสงสินคาใหตรงกับความตองการลูกคาและครบ
จํานวนตามคําส่ังซ้ือ ควรมีการตรวจสอบและหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาท่ีจะนํามาจําหนาย เพื่อใหได
สินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน อันจะเปนการรักษาช่ือเสียงของกิจการใหมีความนาเช่ือถือและไดรับ
ความไววางใจจากลูกคา นอกจากนี้ควรหาสินคารูปแบบใหมๆ มานําเสนอใหแกลูกคาอยูเสมอเพ่ือ
เพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา และเพิ่มความหลากหลายของสินคาใหเปนท่ีนาสนใจ  

ดานราคา  หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญตอการกําหนดราคา
ของสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ มีการกําหนดราคาอะไหลท่ีแนนอนและราคาคงท่ี  มีระยะเวลา
ในการใหเครดิตกับลูกคาตามความเหมาะสม   อาจเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาดวยการใหสวนลดเงิน
สด หรือมีการลดราคาใหแกลูกคาไดบางตามปริมาณการซ้ือ  ไมควรเปล่ียนแปลงราคาสินคาบอย
หรือหากมีการเปล่ียนแปลงควรแจงใหลูกคาทราบลวงหนา  

ดานชองทางการจัดจําหนาย  หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี  ควรใหความสําคัญใน
เร่ือง การสงมอบสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา  และตรงเวลา ควรมีบริการจัดสงสินคา
ในสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ  หรือบริการจัดสงสินคาถึงราน นอกจากนั้นในข้ันตอนการส่ังซ้ือสินคา
ของลูกคาควรทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว  ดวยการเพิ่มชองทางการส่ังซ้ือ โดยการเพ่ิมคูสายท้ัง
ทางโทรศัพท   แฟกซ  หรือ e-mail หรือจัดใหมีพนักงานขายออกไปเย่ียมลูกคาเพื่อนําเสนอสินคา
ใหแกลูกคา อันเปนการเพ่ิมชองทางการติดตอกับลูกคา และเปนการกระจายสินคาในอีกทางหน่ึง
ดวย 

ดานการสงเสริมการตลาด   หจก.เชียงใหมนิวอะไหล   ชัยเสรี  ควรใหความสําคัญใน
เร่ืองการคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานขายใหมีความสามารถในการใหรายละเอียดเก่ียวกับตัว
สินคาแกลูกคาได  สามารถเขาใจถึงความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง ลดความผิดพลาดใน
การจัดสงสินคาใหแกลูกคา เพื่อลดปญหาการเปล่ียน หรือคืนสินคา  ควรมีการสงเสริมการขาย
ใหกับลูกคาเปนระยะๆ เพื่อจูงใจใหลูกคามาซ้ือสินคาเปนประจํา เชน การใหของแถม การให
สวนลด หรือแจกของที่ระลึกใหกับลูกคาในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน เทศกาลข้ึนปใหม เปนตน  
ท้ังนี้เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจ และเกิดการซ้ือซํ้าอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้
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ควรมีการจัดใหมีพนักงานออกไปติดตอเพื่อเสนอขายสินคากับลูกคารายใหมๆ นอกเหนือจากลูกคา
รายเดิมท่ีมีอยูแลว เพื่อขยายฐานลูกคาใหม และรักษาลูกคาเกาดวยการออกไปเยี่ยมเยียนลูกคาอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อจะไดเปนการออกไปสํารวจตลาด และเพื่อจะไดทราบความเคล่ือนไหวของคูแขงขัน 
และการเปล่ียนแปลงของตลาด 
 ดานบุคลากร   หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญในการคัดเลือก 
พนักงานและฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับเร่ืองระบบเคร่ืองยนตกลไกตางๆ 
เพื่อใหพนักงานมีความรูเพียงพอในการตอบคําถาม และแกไขปญหาหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
สินคาแกลูกคาไดถูกตองแมนยํา  นอกจากนั้นควรใหความสําคัญในเร่ืองกิริยามารยาทท่ีดีของ
พนักงานในการใหบริการกับลูกคา มีความเต็มใจและมีจิตสํานึกในการใหบริการลูกคา มีใจรักใน
งานบริการ มีการพัฒนาคนเพ่ือนําเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ จัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานของ
พนักงานตามความเหมาะสม โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณสนับสนุนการทํางานเขามาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหรวดเร็วยิ่งข้ึน เชน การจัดการสินคาคงคลังดวยระบบคอมพิวเตอร  
เพื่อใหทราบจํานวนสินคาคงเหลือไดในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อตอบคําถามลูกคาไดทันทีวามีสินคาไว
จําหนายหรือไม หรือเพื่อตอบคําถามเร่ืองราคาใหแกลูกคาเกี่ยวกับสินคาแตละยี่หอท่ีมีจําหนายใน
ราน นอกจากนั้นควรรักษาคนท่ีดีไว และใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานดีเดน อันจะเปนการสราง
แรงจูงใจในการทํางานใหแกพนักงาน  

ดานกระบวนการใหบริการ  หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญใน
กระบวนการจัดสงสินคาใหกับลูกคาถูกตอง  รวดเร็ว  ทันตามเวลาท่ีลูกคากําหนด  และในการ
แกไขปญหาใหลูกคาควรรีบดําเนินการโดยเร็ว  และปฏิบัติดวยข้ันตอนท่ีไมยุงยากซับซอน สามารถ
ตอบสนองลูกคาไดทันที อาจจัดใหมีผูทําหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาแบบเรงดวนใหกับลูกคา เพื่อความรวดเร็วในการแกปญหา ควรจัดใหมีบริการแบบครบวงจร 
หรือ One stop service เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และเปนธรรม 
เพื่อความสรางพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 

   ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   หจก.เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี  ควรมีการปรับปรุงสถานประกอบการโดยมีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมูเปน
ระเบียบ  จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในบริษัท เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ วารสาร
ตางๆ เกาอ้ีนั่งพักระหวางรอรับบริการ และมีหองน้ําท่ีสะอาด   บรรยากาศในสํานักงานตองมีอากาศ
ถายเท สถานท่ีไมควรคับแคบจนเกินไป  ควรมีการจัดวางอุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใชใหเปน
ระเบียบ นอกจากนี้ควรจัดตกแตงปายหนารานใหมีรูปแบบและสีสันท่ีสะดุดตา เพื่อดึงดูดลูกคา
ท่ัวไป และเพื่อสรางความนาเช่ือถือ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกกิจการ  


