บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวน
จํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดย
เก็บจากกลุมประชากรลูกคาของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ซึ่งไดแก ศูนย
จําหนายและศูนยบริการซอมรถจักรยานยนต อูซอมและจําหนายอะไหลรถจักรยานยนต อูซอม
รถจักรยานยนต รานจําหนายปลีกและสงอะไหลรถจักรยานยนต ที่มียอดซื้อไมต่ํากวา 10,000 บาท
ตอเดือน จํานวนทั้งหมด 120 ราย และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย

สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับองคกรของผูต อบแบบสอบถาม และขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานประกอบการตั้งอยูในพื้นที่
ของจังหวัดเชียงใหม รอยละ 80.0 และอยูในอําเภอฝางมากที่สุด รอยละ 11.7 โดยมีลักษณะการ
กอตั้ งของกิจการเปนแบบบุคคลธรรมดา/เจาของคนเดีย ว และประกอบกิจการประเภทอูซอม
รถจักรยานยนตมากที่สุด รอยละ 39.2 ที่มีระยะเวลาเปดดําเนินกิจการมาแลวมากกวา 20 ปมาก
ที่สุด รอยละ 34.2 และพบวาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยของกิจการตอเดือนไมเกิน 50,000 บาท รอยละ
61.7 และมีจํานวนเงินทุน/เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ ไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 75.8
ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบวาเจาของกิจการสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป
รอยละ 40.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) มีประสบการณการทํางาน
ในธุรกิจมากกวา 10 ป รอยละ 69.2 และผูทําหนาที่สั่งซื้ออะไหลรถจักยานยนตในกิจการคือ
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เจาของกิจการ รอยละ 90.8 โดยมียอดซื้ออะไหลเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ ไมเกิน 30,000 บาท รอย
ละ 57.5 และซื้อจากผูขายไมเกิน 3 ราย รอยละ 38.3 มีสัดสวนการซื้ออะไหลจากหางหุนสวน
จํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ตอการซื้ออะไหลทั้งสิ้นของกิจการ รอยละ 75 คิดเปน รอยละ
31.7 ซึ่งสินคาที่ซื้อเปนทั้งอะไหลแทและอะไหลเทียม รอยละ 86.7 และวิธีการกําหนดคุณภาพ
การจัดซื้ออะไหลรถจักรยานยนตที่ตองการในกิจการ คือ โดยการระบุตรายี่หอ รอยละ 80.8 สวน
ใหญรับขอมูลผูขายอะไหลรถจักรยานยนต จากพนักงานขายที่มาเยี่ยมสถานประกอบการ รอยละ
75.0
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตของลูกคาจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญต อการตัด สิน ใจซื้อ ในภาพรวมต อปจ จัย สว น
ประสมการตลาดมีคาเฉลี่ยรวมในระดับมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ
ดานบุคลากร และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และ ด า นการสร า งและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ ผู ต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ มี
ระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา รองลงมาคือ มีอะไหล
ใหเลือกหลากหลายประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท และของเทียม มีอะไหลพรอม
สําหรับการจําหนายอยางครบครัน ตามความตองการของลูกคา เทากัน และหจก.เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี มีภาพลักษณที่ดี มีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือและไววางใจได มีบรรจุภัณฑเพื่อการ
ขนสงที่ปลอดภัย สินคาสามารถสงถึงมือลูกคาโดยไมมีการชํารุดเสียหาย เทากัน
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ มี
ระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการใหเครดิตนาน รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาสินคาได
กรณีซื้อในปริมาณมาก และมีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ รองลงมาคือ มีบริการจัดสง
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สินคาถึงรานของลูกคา และมีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกับลูกคาไดหลาย
ชองทางทั้งทางโทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 3
ลําดับแรกคือ มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย รองลงมาคือ มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อ
นําเสนอสินคา และ มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท
ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ พนักงาน
มีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต
กลไกแกลูกคาได รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ และมีมารยาทดี และ
พนักงานมีความเปนกันเอง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 3 ลําดับแรก
คือ สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ รองลงมาคือ กระบวนการคิดเงิน
ถูกตอง และเชื่อถือได และใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ รายละเอียด ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรกคือ ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา สามารถดึงดูด
ความสนใจไดดี รองลงมาคือ มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปนระเบียบ และสถาน
ประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไมแออัด มีความสะอาด รูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ
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ตารางที่ 65 สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนวิ อะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย
ปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด
คาเฉลี่ย
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนสินคาได
4.29
เมื่อมีปญหา
มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ
4.08
ทั้งของแทและของเทียม
มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบครัน ตามความ
4.08
ตองการของลูกคา
พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณ สามารถให
4.04
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
บุคลากร

สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ

4.03

มาก

พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะและมีมารยาทดี

4.02

มาก

กระบวนการ
ใหบริการ
บุคลากร

พนักงานมีความเปนกันเอง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

4.01

มาก

บุคลากร

กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือได

4.00

มาก

3.99

มาก

3.99

มาก

3.98

มาก

3.97

มาก

3.96

มาก

3.96

มาก

หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีภาพลักษณที่ดี มีชื่อเสียงมี
ความนาเชื่อถือและไววางใจได
มีบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงที่ปลอดภัย สินคาสามารถสงถึงมือ
ลูกคาโดยไมมีชํารุดเสียหาย
ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียดปลีกยอยที่ลูกคา
ตองการ
จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความประณีตและมีความคงทน
หกจ.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีประสบการณการดําเนินงาน
มาอยางยาวนาน และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
จําหนายอะไหลที่ผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงนาเชื่อถือ และเปน
ตรายี่หอที่ลูกคาใหการยอมรับ

กระบวนการ
ใหบริการ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
กระบวนการ
ใหบริการ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
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ตารางที่ 65 (ตอ) สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย
ปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผูซื้อและผูขาย

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความสําคัญ

3.96

มาก

ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการ

3.96

มาก

พนักงานสามารถตอบขอซักถามและใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตอง

3.95

มาก

สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุดเสียหาย

3.95

มาก

มีพนักงานที่ไวใจได ทํางานดวยความถูกตอง สม่ําเสมอ สราง
ความไววางใจใหแกลูกคา

3.92

มาก

กระบวนการเก็บเงินมีการยืนหยุนได

3.92

มาก

มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการใหเครดิตนาน
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยากซับซอน กระบวนการสั่งซื้อ
ทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการสามารถ
ตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็วดวยความเต็มใจ ไมเกี่ยงงาน

3.91

มาก

3.90

มาก

3.85

มาก

มีการจัดการสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ

3.82

มาก

พนักงานมีความเสมอภาคในการใหบริการแกลูกคาดวยความ
เทาเทียมกัน

3.81

มาก

มีบริการใหคําปรึกษา และคําแนะนําเกี่ยวกับอะไหลแกลูกคา

3.81

มาก

สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อในปริมาณมาก

3.80

มาก

มีบริการจัดสงสินคาถึงรานลูกคา

3.79

มาก

สามารถติดตามสินคาที่ลูกคาสั่งไดทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ทํางาน

3.78

มาก

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด
บุคลากร
กระบวนการ
ใหบริการ
บุคลากร
กระบวนการ
ใหบริการ
บุคลากร
กระบวนการ
ใหบริการ
ราคา
กระบวนการ
ใหบริการ
บุคลากร
ชองทางการจัด
จําหนาย
บุคลากร
กระบวนการ
ใหบริการ
ราคา
ชองทางการจัด
จําหนาย
กระบวนการ
ใหบริการ
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ตารางที่ 65 (ตอ) สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย
ปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกับลูกคาได
หลายชองทางทั้งทางโทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความสําคัญ

3.75

มาก

มีระบบขั้นตอนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนาเชื่อถือ

3.68

มาก

มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคาสินคาคงที่ตลอดเวลา
แตถามีการเปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
การมีสวนลดในกรณีซื้อดวยเงินสด

3.63

มาก

3.62

มาก

3.61

มาก

3.58

มาก

มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย

3.58

มาก

มีการนําผลิตภัณฑใหมๆ มานําเสนออยูเสมอ

3.56

มาก

มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอสินคา

3.54

มาก

จํานวนพนักงานเพียงพอที่จะใหบริการ

3.53

มาก

มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท

3.52

มาก

การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป

3.41

ปานกลาง

ราคาขายถูกกวาที่อื่น (กรณีสินคาเหมือนกัน)

3.40

ปานกลาง

มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ

3.40

ปานกลาง

การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม)

3.33

ปานกลาง

มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล

3.33

ปานกลาง

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด
ชองทางการจัด
จําหนาย
กระบวนการ
ใหบริการ
ราคา
ราคา
กระบวนการ
ใหบริการ
ราคา
การสงเสริม
การตลาด
ผลิตภัณฑ
การสงเสริม
การตลาด
บุคลากร
การสงเสริม
การตลาด
การสงเสริม
การตลาด
ราคา
ชองทางการจัด
จําหนาย
การสงเสริม
การตลาด
การสงเสริม
การตลาด
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ตารางที่ 65 (ตอ) สรุประดับความสําคัญตอปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จากมากไปหานอย
ปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
พนักงานมีบุคลิกภาพดีและแตงกายเหมาะสม
ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตาสามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี
สถานประกอบการตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเดินทางเขา
มาติดตอและใหบริการลูกคาไดอยางทั่วถึง
มีการจัดทําโบรชัวรแนะนํากิจการและสินคาที่จําหนายอยูเปน
ประจํา

คาเฉลี่ย

ระดับ
ความสําคัญ

3.33

ปานกลาง

2.97

ปานกลาง

2.90

ปานกลาง

2.85

ปานกลาง

มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับลูกคา

2.81

ปานกลาง

มีการจัดสัมมนาแนะนําสินคารายการใหมๆ

2.79

ปานกลาง

มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปนระเบียบ

2.71

ปานกลาง

สถานประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไมแออัด มีความสะอาด
และรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ

2.65

ปานกลาง

สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทและแสงสวางเพียงพอสําหรับการ
ปานกลาง

ทํางานของพนักงาน

2.61

การจัดผังสํานักงานอยางเปนระเบียบ แสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางเปนระบบ ทําใหมีความ
นาเชื่อถือ

2.57

ปานกลาง

การชักชวนจากผูประกอบการอูซอมรถจักรยานยนตรายอื่น

2.45

นอย

มีการลงโฆษณาสินคา/รานคาผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ
ใบปลิว ออกอากาศทางวิทยุ และอินเตอรเน็ต

2.41

นอย

ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด
บุคลากร
การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ
ชองทางการจัด
จําหนาย
การสงเสริม
การตลาด
ชองทางการจัด
จําหนาย
การสงเสริม
การตลาด
การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ
การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ
การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ
การนําเสนอ
และลักษณะ
ทางกายภาพ
การสงเสริม
การตลาด
การสงเสริม
การตลาด
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สวนที่ 3 ปญหาในการซื้ออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการเลือกซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนวิ อะไหล ชัยเสรี รอยละ 61.7 และไมพบ รอยละ
38.3
ปญหาดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ ไดรับ
สินคาไมครบตามรายการสั่งซื้อ รอยละ 44.6 รองลงมาคือ ไดรับสินคาไมตรงตามคําสั่งซื้อ รอยละ
43.2 และไมมีสินคาใหมๆ มานําเสนอ รอยละ 35.1
ปญหาดานราคา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ สินคามี
ราคาแพง (กรณีสินคาเหมือนกัน) เมื่อเทียบกับคูแขง รอยละ 71.6 รองลงมาคือ มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินคาโดยไม มีการแจงใหทราบล วงหนา รอยละ 40.5 และการตั้งราคาไม เปนมาตรฐาน
เดียวกัน รอยละ 32.4
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับ
แรกคือ ไดรับสิ น ค า ไม ต รงตามความต องการ รอยละ 31.1 รองลงมาคือ ส งสิน คา ไม ทัน ตาม
กําหนดเวลา หรือมีความลาชาในการสงสินคา รอยละ 20.3 และไมมีที่จอดรถ/ที่จอดรถไมเพียงพอ
รอยละ 16.2
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 3 ลําดับ
แรกคือ ไมมีการสงขาวสารขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับรานคาและผลิตภัณฑใหกับลูกคา รอยละ 18.9
รองลงมาคือ ไมมีของแถม ของรางวัล หรือของสมนาคุณใหแกลูกคา รอยละ 16.2 และไมมีการจัด
โปรโมชั่น เพื่อดึงดูดลูกคา รอยละ 14.9
ปญหาดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 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 การจัดสงสินคาไมเปนไปตามกําหนดเวลาที่วางไว รอยละ 24.3 รองลงมาคือ เวลาที่ตองรอ
ในการไดรับสินคาหลังการสั่งซื้อยาวนาน รอยละ 16.2 และมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ยุงยาก
ซับซอน และลาชา รอยละ 2.7

121
ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา
มากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ สถานประกอบการมีพื้นที่นอยและแออัด รอยละ 12.2 รองลงมาคือ ปาย
หนารานมองเห็นไมชัดเจน การวางผังสํานักงานไมเปนระเบียบ ไมสะดวกในการติดตองาน เทากัน
รอยละ 5.4 และสถานประกอบการไมสะอาด รกรุงรัง อากาศไมถายเทและแสงสวางไมเพียงพอ
รอยละ 2.7
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จําแนกตามที่ตั้งของกิจการ
ประเภทการดําเนินกิจการ รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ และยอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จําแนกตามที่ตั้งของกิจการ
ผู ต อบแบบสอบถามที่ ตั้ ง กิ จ การในระยะทางไม เ กิ น 50 กิ โ ลเมตร จากตั ว เมื อ ง
เชี ย งใหม ให ค วามสํ า คั ญ ในระดั บ มากกั บ ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นบุ ค ลากร ด า นราคา ด า น
กระบวนการใหบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่ตั้งกิจการในระยะ 51-100 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงใหม ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และ
ดานราคา ตามลําดับสําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่ตั้งกิจการในระยะ 101-150 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงใหม ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ และดานบุคลากร
ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญในระดั บปานกลาง สวนปจจัยดานการสร างและนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับนอย
ผูตอบแบบสอบถามที่ตั้งกิจการในระยะ 151 กิโลเมตร ขึ้นไป จากตัวเมืองเชียงใหม
ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานผลิตภัณฑ
ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญในระดั บปานกลาง สวนปจจัยด านการสร างและนํ าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ให
ความสําคัญในระดับนอย

ตารางที่ 66 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
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ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม)
ไมเกิน 50 กม.
51-100 กม.
101-150 กม.
151 กม. ขึ้นไป
1.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัย
1.มีระบบการรับประกันสินคา
1.มีระบบการรับประกันสินคา
1. มีอะไหลพรอมสําหรับการ
จําหนายอยางครบครัน ตามความ สามารถรับคืน หรือเปลี่ยนสินคา สามารถรับคืน หรือเปลี่ยนสินคา เสรี มีภาพลักษณที่ดี มีชอื่ เสียง มี
ได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.23)
ตองการของลูกคา (คาเฉลี่ย 4.26) ได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.49)
ความนาเชื่อถือและไววางใจได
หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรีมี
ประสบการณการดําเนินงานมา
อยางยาวนาน และเปนที่รูจกั กัน
อยางแพรหลาย และมีระบบการ
รับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.09)
2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัย
2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
2.มีระบบการรับประกันสินคา
สามารถรับคืน หรือเปลี่ยนสินคา ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ เสรี มีภาพลักษณที่ดี มีชอื่ เสียง มี ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ
ความนาเชื่อถือและไววางใจได
ทั้งของแท และของเทียม
ได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.23)
ทั้งของแท และของเทียม
(คาเฉลี่ย 4.05)
(คาเฉลี่ย 4.29)
(คาเฉลี่ย 4.00)
3. . มีอะไหลพรอมสําหรับการ
3.มีอะไหลพรอมสําหรับการ
3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพได
3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ จําหนายอยางครบครัน ตามความ จําหนายอยางครบครัน ตามความ มาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
ตองการของลูกคา และมีบรรจุ
ทั้งของแท และของเทียม
ตองการของลูกคา (คาเฉลี่ย 4.00) ทันสมัย มีความประณีตและมี
ภัณฑเพือ่ การขนสงที่ปลอดภัย
ความคงทน (คาเฉลี่ย 3.84)
(คาเฉลี่ย 4.16)
สินคาสามารถสงถึงมือลูกคาโดย
ไมมีการชํารุดเสียหาย เทากัน
(คาเฉลี่ย 4.26)
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ตารางที่ 66 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ปจจัยดานราคา

ไมเกิน 50 กม.
1.สามารถตอรองราคาสินคาได
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย
4.10)
2.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวย
เงินสด(คาเฉลี่ย 3.84)

151 กม. ขึ้นไป
1.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย
3.45)
2.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา
(คาเฉลี่ย 3.36)

3.สามารถตอรองราคาสินคาได
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย
3.27)
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3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา
และมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
เทากัน (คาเฉลี่ย 3.74)

ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม)
51-100 กม.
101-150 กม.
1.สามารถตอรองราคาสินคาได
1.สามารถตอรองราคาสินคาได
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย
3.56)
4.00)
2.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม 2.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่
กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย
ตลอดเวลาแตถามีการ
3.83)
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา
และมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
เทากัน (คาเฉลี่ย 3.44)
3.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวย
3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
เงินสด (คาเฉลี่ย 3.35)
แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา
(คาเฉลี่ย 3.80)
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ตารางที่ 66 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ปจจัยดานชองทาง
การจัดจําหนาย

ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม)
51-100 กม.
101-150 กม.
1.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่ 1.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.00)
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.79)

151 กม. ขึ้นไป
1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.91)

2.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.90)

3.มีความสะดวกในการ
ติดตอสือ่ สาร สามารถติดตอกับ
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail
(คาเฉลี่ย 3.82)
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ไมเกิน 50 กม.
1.มีความสะดวกในการ
ติดตอสือ่ สาร สามารถติดตอกับ
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail และ
มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.81)
2.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่ 2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ 2.มีความสะดวกในการ
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.61)
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.86)
ติดตอสือ่ สาร สามารถติดตอกับ
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail
(คาเฉลี่ย 3.72)
3.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
3.มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ 3.มีความสะดวกในการ
(คาเฉลี่ย 3.58)
ติดตอสือ่ สาร สามารถติดตอกับ ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.70)
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail
(คาเฉลี่ย 3.71)
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ตารางที่ 66 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

ไมเกิน 50 กม.
1.มีการแนะนําสินคาจาก

ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม)
51-100 กม.
101-150 กม.

พนักงานขาย (คาเฉลี่ย 3.71)

1.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลก
ของรางวัล (คาเฉลี่ย 3.71)

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

2.มีพนักงานขายแนะนําสินคา
ทางโทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.69)

151 กม. ขึ้นไป

1.มีการแนะนําสินคาจาก

1.มีพนักงานขายแนะนําสินคา

พนักงานขาย และมีพนักงาน
ออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
สินคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.49)
2.มีพนักงานขายแนะนําสินคา
ทางโทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.42)

ทางโทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.91)

2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา

125

เพื่อนําเสนอสินคา (คาเฉลี่ย
3.73)
3.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา 3.การใหของสมนาคุณตอนสิ้น 3.การใหของสมนาคุณตอนสิ้น 3.มีการแนะนําสินคาจาก
เพื่อนําเสนอสินคา และการให ป เทากัน (คาเฉลี่ย 3.63)
ป เทากัน (คาเฉลี่ย 3.12)
พนักงานขาย (คาเฉลี่ย 3.64)
ของสมนาคุณตอนสิ้นป เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.55)
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ตารางที่ 66 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ปจจัยดานบุคลากร

151 กม. ขึ้นไป
1.ความสัมพันธทมี่ ีมานานระหวางผู
ซื้อและผูขาย (คาเฉลี่ย 4.09)

2.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธทดี่ ี พนักงานมีความ
สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ และมี
มารยาทดี พนักงานสามารถตอบขอ
ซักถามและใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตองมี
พนักงานที่ไวใจได ทํางานดวยความ
ถูกตองสม่ําเสมอ สรางความ
ไววางใจใหแกลกู คา และพนักงานมี
ความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษา
แนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแก
ลูกคาได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.00)
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ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม)
ไมเกิน 50 กม.
51-100 กม.
101-150 กม.
1.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจา 1.ความสัมพันธทมี่ ีมานานระหวางผู 1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ
และมีประสบการณ สามารถให
ไพเราะ และมีมารยาทดี (คาเฉลี่ย 4.26) ซื้อและผูขาย พนักงานมีความเปน
กันเอง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี และ คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
พนักงานมีความรู ความชํานาญ และ เครื่องยนตกลไกแกลูกคาได เทากัน
มีประสบการณ สามารถให
(คาเฉลี่ย 4.00)
คําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแก
ลูกคาได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.14)
2.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมี
2.พนักงานมีความสุภาพออนนอม
2.พนักงานสามารถตอบขอซักถาม
มนุษยสัมพันธทดี่ ี (คาเฉลี่ย 4.23)
พูดจาไพเราะ และมีมารยาทดี
และใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคาตองการ
(คาเฉลี่ย 4.11)
ทราบ ไดอยางถูกตอง (คาเฉลี่ย
3.86)
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ตารางที่ 66 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ปจจัยดานบุคลากร

ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม)
ไมเกิน 50 กม.
51-100 กม.
101-150 กม.
3.ความสัมพันธทมี่ ีมานานระหวางผู
3.พนักงานสามารถตอบขอซักถามและ 3.มีพนักงานที่ไวใจได ทํางานดวย
ซื้อและผูขาย (คาเฉลี่ย 3.79)
ใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบ ได ความถูกตองสม่ําเสมอ สรางความ
ไววางใจใหแก ลูกคา (คาเฉลี่ย 4.09)
อยางถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.03)

ป จ จั ย ด า นกระบวนการ 1.ลูกคาไดรบั สินคาอยางรวดเร็ว และ
ใหบริการ
ตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ย 3.90)

1.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และ
เชื่อถือได (คาเฉลี่ย 4.02)

2.กระบวนการเก็บเงินมีการยืดหยุน
ได และใหความสําคัญกับคําสั่ง
พิเศษ และรายละเอียดปลีกยอยที่
ลูกคาตองการ เทากัน(คาเฉลี่ย 4.20)
3.สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
เสียหาย (คาเฉลี่ย 4.11)

2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาทีล่ ูกคาตองการ
(คาเฉลี่ย 3.98)
3.ลูกคาไดรบั สินคาอยางรวดเร็ว
และตรงตามความตองการ และ
สามารถจัดสงสินคาไดทนั ตาม
กําหนดเวลาทีล่ ูกคาตองการ เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.91)
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2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาทีล่ ูกคาตองการ และ
กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือ
ได เทากัน (คาเฉลี่ย 3.84)
3.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยาก
ซับซอนกระบวนการสั่งซื้อทําไดงาย
สะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.81)

1.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
กําหนดเวลาทีล่ ูกคาตองการ
(คาเฉลี่ย 4.23)

151 กม. ขึ้นไป
3.พนักงานมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการสามารถตอบสนอง
ลูกคาไดอยางรวดเร็วดวยความเต็ม
ใจ ไมเกี่ยงงาน (คาเฉลี่ย 3.91)
1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และ
รายละ
เอียดปลีกยอยที่ลกู คาตองการ
(คาเฉลี่ย 4.36)
2.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และ
เชื่อถือได และสินคาถึงมือลูกคาโดย
ไมชํารุดเสียหาย เทากัน (คาเฉลี่ย
4.18)
3.ลูกคาไดรบั สินคาอยางรวดเร็ว
และตรงตามความตองการ และ
สามารถจัดสงสินคาไดทนั ตาม
กําหนดเวลาทีล่ ูกคาตองการ เทากัน
(คาเฉลี่ย 4.09)
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ตารางที่ 66 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามที่ตั้งกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ไมเกิน 50 กม.

ปจจัยด านการสร างและ 1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
นํ า เ ส น อ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สะดุดตา สามารถดึงดูดความสนใจ
กายภาพ
ไดดี (คาเฉลี่ย 3.45)

ที่ตั้งกิจการ (ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม)
51-100 กม.
101-150 กม.

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.56)
2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู และเปนระเบียบ
(คาเฉลี่ย 2.42)

3.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความสะอาด
และรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ
(คาเฉลี่ย 2.97)

3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน

3.สถานประกอบการมีพื้นที่

หมวดหมู และเปนระเบียบ
(คาเฉลี่ย 2.91)

กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.32)

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.64)
2.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ และสถานที่ทํางานมี
อากาศถายเทและแสงสวาง
เพียงพอสําหรับการทํางานของ
พนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.18)
3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู และเปนระเบียบ และ
การจัดผังสํานักงานอยางเปน
ระเบียบ แสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการทํางานอยาง
เปนระบบ ทําใหมีความนาเชื่อถือ
เทากัน (คาเฉลี่ย 2.09)
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1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.14)
2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู 2.สถานประกอบการมีพื้นที่
และเปนระเบียบ(คาเฉลี่ย 3.10)
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.94)

151 กม. ขึ้นไป
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4.2 ขอมูลเกี่ ยวกับป จจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัด สินใจซื้ อ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จําแนกตามประเภทการ
ดําเนินกิจการ
ผูตอบแบบสอบถามที่ ประกอบกิจการประเภทศูนยจําหนายและศูน ยบริการซอม
รถจักรยานยนต ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ
ดานบุคลากร และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ผู ต อบแบบสอบถามที่ ป ระกอบกิ จ การประเภทอู ซ อ มและจํ า หน า ยอะไหล
รถจั ก รยานยนต ให ค วามสํ า คั ญ ในระดั บ มากกั บ ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นบุ ค ลากร ด า น
กระบวนการใหบริการ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบกิจการประเภทอูซอมรถจักรยานยนต ใหความสําคัญ
ในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานราคา
ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง สวนปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับ
นอย
ผู ต อบแบบสอบถามที่ ป ระกอบกิ จ การประเภทร า นจํ า หน า ยปลี ก และส ง อะไหล
รถจั ก รยานยนต ให ค วามสํ า คั ญ ในระดั บ มากกั บ ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นบุ ค ลากร ด า น
กระบวนการใหบริการ และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง

ตารางที่ 67 สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ

ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต
1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถ
รับคืน หรือเปลี่ยนสินคาได เมือ่ มี
ปญหา (คาเฉลี่ย 4.29)

3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภท
ครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท
และของเทียม และมีบรรจุภัณฑเพือ่ การ
ขนสงที่ปลอดภัย สินคาสามารถสงถึง
มือลูกคาโดยไมมกี ารชํารุดเสียหาย
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.00)
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2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มี
ภาพลักษณที่ดี มีชื่อเสียง มีความ
นาเชื่อถือและไววางใจได (คาเฉลี่ย
4.07)

ประเภทการดําเนินกิจการ
อูซอมและจําหนายอะไหล
อูซอมรถจักรยานยนต
รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต
1.มีระบบการรับประกันสินคา
1.มีระบบการรับประกันสินคา
1.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มี
สามารถรับคืน หรือเปลี่ยนสินคาได สามารถรับคืน หรือเปลี่ยนสินคาได ภาพลักษณที่ดี มีชื่อเสียง มีความ
นาเชื่อถือและไววางใจได และหจก.
เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.33)
เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย 4.40)
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรีมี
ประสบการณการดําเนินงานมาอยาง
ยาวนาน และเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย เทากัน (คาเฉลี่ย 4.20)
2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลาย
2.มีอะไหลพรอมสําหรับการ
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้ง
ประเภทครบวงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้ง จําหนายอยางครบครัน ตามความ
ของแท และของเทียม (คาเฉลี่ย
ของแท และของเทียม และมีอะไหล ตองการของลูกคา (คาเฉลี่ย 4.09)
4.10)
พรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.18)
3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพได
3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพได
3.มีบรรจุภัณฑเพือ่ การขนสงที่
ปลอดภัย สินคาสามารถสงถึงมือ
มาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
มาตรฐาน ผลิตดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความประณีตและมีความ
ทันสมัย มีความประณีตและมีความ ลูกคาโดยไมมีการชํารุดเสียหาย
(คาเฉลี่ย 4.04)
คงทน (คาเฉลี่ย 4.05)
คงทน(คาเฉลี่ย 4.15)
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ตารางที่ 67 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต
ปจจัยดานราคา

ประเภทการดําเนินกิจการ
อูซอมและจําหนายอะไหล
อูซอมรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต

รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต

1.สามารถตอรองราคาสินคาได
กรณีซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย
4.05)

2.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และการมีสวนลด
ในกรณีซื้อดวยเงินสด เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.64)
3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่
แนนอน ราคาสินคาคงที่ตลอดเวลา
แตถามีการเปลี่ยนแปลงมีการแจง
ลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.57)

2.มีระบบการใหสินเชื่อ และมี
ระยะเวลาการใหเครดิตนาน
(คาเฉลี่ย 3.95)

กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย
3.72)

3.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม

3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่

3.ราคาขายถูกกวาที่อื่น (กรณี

กับคุณภาพของสินคา (คาเฉลี่ย
3.69)

แนนอน ราคาสินคาคงที่
ตลอดเวลาแตถามีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแจงลวงหนา
(คาเฉลี่ย 3.66)

สินคาเหมือนกัน) (คาเฉลี่ย 3.50)

1.ระบบการใหสินเชื่อ และมี

ระยะเวลาการใหเครดิตนาน
(คาเฉลี่ย 3.91)

2.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม

1.สามารถตอรองราคาสินคาได
กรณีซื้อในปริมาณมาก และมี
ระบบการใหสินเชื่อ และมี
ระยะเวลาการใหเครดิตนาน
เทากัน (คาเฉลี่ย 3.80)
2.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวยเงิน
สด (คาเฉลี่ย 3.65)
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1.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณี
ซื้อในปริมาณมาก และมีระบบการ
ใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน เทากัน (คาเฉลี่ย 3.93)
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ตารางที่ 67 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต

ป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ด 1.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่ลูกคา
จําหนาย
ตองการ (คาเฉลี่ย 3.79)

1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.74)

1. .มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.04)

2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.94)
สามารถติดตอกับลูกคาไดหลาย
ชองทางทั้งทางโทรศัพท แฟกซ
หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.72)
3.มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.67)

3. .มีความสะดวกในการ
ติดตอสือ่ สาร สามารถติดตอกับ
ลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail
(คาเฉลี่ย 3.81)

รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต
1.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
สามารถติดตอกับลูกคาไดหลาย
ชองทางทั้งทางโทรศัพท แฟกซ
หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.75)
2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.65)
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2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
สามารถติดตอกับลูกคาไดหลายชองทาง
ทั้งทางโทรศัพท แฟกซ หรือe-mail
และมีบริการจัดสงสินคาถึงรานของ
ลูกคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.64)
3.มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ
(คาเฉลี่ย 3.21)

ประเภทการดําเนินกิจการ
อูซอมและจําหนายอะไหล
อูซอมรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต

3. .มีการจัดสงสินคาในสถานทีท่ ี่
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.60)
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ตารางที่ 67 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต

3.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของ

รางวัล (คาเฉลี่ย 3.36)

รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต

1.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง

1.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา

1.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคา

โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.46)

เพื่อนําเสนอสินคา (คาเฉลี่ย 3.72) เพื่อนําเสนอสินคา (คาเฉลี่ย 3.80)

2.การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก

2.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน

2.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน

แถม) มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลก ขาย (คาเฉลี่ย 3.64)
ขาย (คาเฉลี่ย 3.75)
ของรางวัล และการใหของ
สมนาคุณตอนสิ้นป เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.44)
3.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน 3.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง 3.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง
ขาย (คาเฉลี่ย 3.41)
โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.47)
โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.70)
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ป จ จั ย ด า น การส ง เสริ ม 1.มีการแนะนําสินคาจากพนักงาน
การตลาด
ขาย และมีพนักงานออกไปเยี่ยม
ลูกคาเพื่อนําเสนอสินคา เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.64)
2.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทาง
โทรศัพท (คาเฉลี่ย 3.57)

ประเภทการดําเนินกิจการ
อูซอมและจําหนายอะไหล
อูซอมรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต
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ตารางที่ 67 (ตอ) สรุปปจจัยยอยปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรกจําแนกตามประเภทการ
ดําเนินกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต

ปจจัยดานบุคลากร

3.ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผู
ซื้อและผูขาย (คาเฉลี่ย 3.93)

1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ
และมีประสบการณ สามารถให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
เครื่องยนตกลไกแกลูกคาได
(คาเฉลี่ย 4.36)
2.พนักงานมีความเปนกันเอง และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี พนักงานมี
ความสุภาพออนนอม พูดจา
ไพเราะ และมีมารยาทดี และ
พนักงานสามารถตอบขอซักถาม
และใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตอง
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.00)
3.ความสัมพันธที่มีมานาน
ระหวางผูซื้อและผูขาย และ
พนักงานมีความเสมอภาคในการ
ใหบริการแกลูกคาดวยความเทา
เทียมกัน (คาเฉลี่ย 3.95)

1.พนักงานมีความเปนกันเอง และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี และพนักงาน
มีความสุภาพออนนอม พูดจา
ไพเราะ และมีมารยาทดี เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.98)
2.พนักงานสามารถตอบขอ
ซักถามและใหขอมูลในสิ่งที่ลูกคา
ตองการทราบ ไดอยางถูกตอง
(คาเฉลี่ย 3.96)

3.ความสัมพันธที่มีมานาน

ระหวางผูซื้อและผูขาย (คาเฉลี่ย
3.94)

รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต
1.พนักงานมีความสุภาพออนนอม

พูดจาไพเราะ และมีมารยาทดี
(คาเฉลี่ย 4.10)
2.ความสัมพันธที่มีมานาน

ระหวางผูซื้อและผูขาย และ
พนักงานมีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี เทากัน
(คาเฉลี่ย 4.05)

3.พนักงานมีความกระตือรือรน
ในการใหบริการสามารถ
ตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว
ดวยความเต็มใจ ไมเกี่ยงงาน
(คาเฉลี่ย 3.95)
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1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ
และมีประสบการณ สามารถให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
เครื่องยนตกลไกแกลูกคาได
(คาเฉลี่ย 4.14)
2.พนักงานมีความเปนกันเอง และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี พนักงานมีความ
สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ และมี
มารยาทดี และมีพนักงานที่ไวใจได
ทํางานดวยความถูกตองสม่ําเสมอ
สรางความไววางใจใหแกลูกคา
เทากัน(คาเฉลี่ย 4.07)

ประเภทการดําเนินกิจการ
อูซอมและจําหนายอะไหล
อูซอมรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต

118
ตารางที่ 67 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต

ประเภทการดําเนินกิจการ
อูซอมและจําหนายอะไหล
อูซอมรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต

ป จ จั ย ด า นกระบวนการ 1.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ
ใหบริการ
กําหนดเวลาทีล่ ูกคาตองการ (คาเฉลี่ย และรายละเอียดปลีกยอยที่ลูกคา
ตองการ(คาเฉลี่ย 4.05)

2. ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว
และตรงตามความตองการ และ
กระบวนการคิดเงินถูกตอง และ
เชื่อถือได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.07)
3.มีบริการใหคําปรึกษา และ
คําแนะนําเกี่ยวกับอะไหลแกลูกคา
(คาเฉลี่ย 3.86)

2.สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
เสียหาย (คาเฉลี่ย 4.03)

3.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม

กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ
(คาเฉลี่ย 4.00)

1.กระบวนการเก็บเงินมีการ
ยุงยากซับซอนกระบวนการสั่งซื้อ ยืดหยุนได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.20)
ทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว และ
ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และ
รายละเอียดปลีกยอยที่ลูกคา
ตองการ เทากัน(คาเฉลี่ย 4.06)
2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม 2.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ และ และตรงตามความตองการ
กระบวนการเก็บเงินมีการยืดหยุน (คาเฉลี่ย 4.00)
ได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.04)
3.สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม
3.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ และ
และตรงตามความตองการ และ
สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
สินคาถึงมือลูกคาโดยไมชํารุด
เสียหาย เทากัน (คาเฉลี่ย 3.95)
เสียหาย เทากัน (คาเฉลี่ย 3.98)
1.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไม
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4.14)

รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต
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ตารางที่ 67 (ตอ) สรุปปจจัยยอยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนต 3 ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ
ปจจัยสวนประสมการตลาด
ศูนยจําหนายและศูนยบริการซอม
รถจักรยานยนต

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
สะดุดตา สามารถดึงดูดความสนใจ
ไดดี (คาเฉลี่ย 2.93)
2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู
(คาเฉลี่ย 2.71)

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.54)
2.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 3.21)
3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู(คาเฉลี่ย 3.18)

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.47)
2.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 2.36)
3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู และสถานที่ทํางานมี
อากาศถายเทและแสงสวาง
เพียงพอสําหรับการทํางานของ
พนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.34)

รานจําหนายปลีกและสง อะไหล
รถจักรยานยนต

1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน
สะดุดตา สามารถดึงดูดความ
สนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.05)
2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปน
หมวดหมู (คาเฉลี่ย 2.65)
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3.สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความสะอาด
และรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ
และสถานที่ทํางานมีอากาศถายเท
และแสงสวางเพียงพอสําหรับการ
ทํางานของพนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย
2.36)

ประเภทการดําเนินกิจการ
อูซอมและจําหนายอะไหล
อูซอมรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต

3. .สถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความ
สะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 2.45)
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4.3 ขอมูลเกี่ ยวกับป จจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัด สินใจซื้ อ
อะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จําแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนของกิจการ
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นของกิ จ การไม เ กิ น 50,000 บาท ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และ
ดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกิจการ 50,001-100,000 บาท ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร และ
ดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ย ต อเดือนของกิ จการ 100,001 บาท ขึ้นไป 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
ปจจัยดานผลิตภัณฑ

1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา
(คาเฉลี่ย 4.57)
2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท และของเทียม
(คาเฉลี่ย 4.09)
3.จําหนายอะไหลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ผลิต
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความประณีตและมี
ความคงทน
(คาเฉลี่ย 4.04)

1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา
(คาเฉลี่ย 4.30)
2.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท และของเทียม
(คาเฉลี่ย 4.17)
3.มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา
(คาเฉลี่ย 4.13)
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1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา
(คาเฉลี่ย 4.20)
2.มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา
(คาเฉลี่ย 4.08)
3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแท และของเทียม
(คาเฉลี่ย 4.05)
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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
ปจจัยดานราคา

1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 3.96)
2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.91)

3. .มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา

3.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน

สินคาคงที่ตลอดเวลาแตถามีการเปลี่ยนแปลงมี
การแจงลวงหนา และมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.64)

ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.83)

1.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.96)
2.การมีสวนลดในกรณีซื้อดวยเงินสด และมี
ระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน เทากัน (คาเฉลี่ย 3.74)
3. .มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา
สินคาคงที่ตลอดเวลาแตถามีการเปลี่ยนแปลงมี
การแจงลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.57)
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1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 3.95)
2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.72)
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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.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา
ปจจัยดานชองทางการ 1.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา
(คาเฉลี่ย 3.81)
(คาเฉลี่ย 3.78)
(คาเฉลี่ย 4.00)
จัดจําหนาย
2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ

ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.74)
3.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา
(คาเฉลี่ย 3.73)

ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.74)
3.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ
(คาเฉลี่ย 3.70)

2.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ
(คาเฉลี่ย 3.96)

3.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือe-mail (คาเฉลี่ย 3.78)
1.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย (คาเฉลี่ย 1.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท
1.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท
3.65)
(คาเฉลี่ย 3.74)
(คาเฉลี่ย 3.61)
2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
2.การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป (คาเฉลี่ย 3.61) 2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
สินคา (คาเฉลี่ย 3.57)
สินคา (คาเฉลี่ย 3.48)
3.การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป (คาเฉลี่ย 3.39) 3.การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม)
3.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย (คาเฉลี่ย
(คาเฉลี่ย 3.57)
3.39)
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ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด

2.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ
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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
1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี
1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี
ปจจัยดานบุคลากร
สัมพันธที่ดี (คาเฉลี่ย 3.97)

ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได
(คาเฉลี่ย 4.17)
2.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ 2.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจา
และมีมารยาทดี (คาเฉลี่ย 3.96)
ไพเราะ และมีมารยาทดี (คาเฉลี่ย 4.13)

ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได
(คาเฉลี่ย 3.95)

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

141

3.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี

ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได
(คาเฉลี่ย 4.22)
2.มีพนักงานที่ไวใจได ทํางานดวยความถูกตอง
สม่ําเสมอ สรางความไววางใจใหแกลูกคา
(คาเฉลี่ย 4.13)
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
ปจจัยดานกระบวนการ 1.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ 1.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม 1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด
ลูกคาตองการ และกระบวนการเก็บเงินมีการ
ความตองการ สามารถจัดสงสินคาไดทันตาม ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.30)
ใหบริการ
ยืดหยุนได เทากัน (คาเฉลี่ย 3.91)
กําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ และกระบวน
การคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือได เทากัน
(คาเฉลี่ย 4.22)
2.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม

2.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยาก

ได (คาเฉลี่ย 3.88)

ความตองการ และสามารถจัดสงสินคาไดทัน
ซับซอนกระบวนการสั่งซื้อทําไดงาย
ตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ เทากัน
สะดวกและรวดเร็ว และสินคาถึงมือ
(คาเฉลีย่ 4.22)
ลูกคาโดยไมชาํ รุดเสียหาย เทากัน(คาเฉลี่ย

4.09)
3.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด 3.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด 3.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือ
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 3.86)
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.04)
ได (คาเฉลี่ย 4.17)
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2.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือ

118
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
1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา
ปจจัยดานการสรางและ 1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.97) สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.87) สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.04)
นําเสนอลักษณะทาง
2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน 2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน 2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
กายภาพ
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.74)

ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.65)

ระเบียบ และสถานประกอบการมีพื้นที่
กวางขวาง ไมแออัดมีความสะอาด และรูสึก
ปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ และการจัดผัง

(คาเฉลี่ย 2.65)
3. .สถานประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไม
แออัดมีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ(คาเฉลี่ย 2.69)

3. .สถานประกอบการมีพื้นที่กวางขวาง ไม
แออัดมีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ และสถานที่ทํางานมีอากาศ

ถายเทและแสงสวางเพียงพอสําหรับการ
ทํางานของพนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.52)

3.สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทและแสง

สวางเพียงพอสําหรับการทํางานของ
พนักงาน เทากัน (คาเฉลี่ย 2.61)
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สํานักงานอยางเปนระเบียบ แสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพในการทํางานอยาง
เปนระบบ ทําใหมีความนาเชื่อถือเทากัน
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4.4 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย สว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อะไหล
รถจักรยานยนต ของลูกคาจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี จําแนกตามยอดซื้อ
อะไหลตอเดือนของกิจการ
ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ ตั้งแต 10,001- 30,000
บาท ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร
และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการ 30,001- 60,000 บาท ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
บุคลากร สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดซื้ออะไหลตอเดือนของกิจการมากกวา 60,001 บาทขึ้นไป
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
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน 1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน 1.มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับคืน
หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย
4.63)
2.มีอะไหลพรอมสําหรับการจําหนายอยางครบ
ครัน ตามความตองการของลูกคา(คาเฉลี่ย 4.33)

หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย
4.33)
2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีภาพลักษณ
ที่ดี มีชื่อเสียงมีความนาเชื่อถือและไววางใจได
(คาเฉลี่ย 4.17)
3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
3.มีอะไหลใหเลือกหลากหลายประเภทครบ
วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแทและของเทียม วงจรทุกรุน ทุกยี่หอ ทั้งของแทและของเทียม
(คาเฉลี่ย 4.30)
(คาเฉลี่ย 4.13)
1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 4.30)
2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 4.00)

1.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.88)
2.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน และมีการกําหนดราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา เทากัน (คาเฉลี่ย 3.67)
3.มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ 3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา
3.มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอน ราคา
สินคาคงที่ตลอดเวลา แตถามีการเปลี่ยนแปลงมี สินคา และราคาขายถูกกวาที่อื่น (กรณีสินคา สินคาคงที่ตลอดเวลา แตถามีการเปลี่ยนแปลงมี
การแจงลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.63)
เหมือนกัน) (คาเฉลี่ย 3.96)
การแจงลวงหนา (คาเฉลี่ย 3.51)
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ปจจัยดานราคา

หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา (คาเฉลี่ย
4.14)
2.หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีภาพลักษณ
ที่ดี มีชื่อเสียงมีความนาเชื่อถือและไววางใจได
(คาเฉลี่ย 4.04)
3.หกจ.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มี
ประสบการณการดําเนินงานมาอยางยาวนาน
และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย (คาเฉลี่ย
4.03)
1.มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการให
เครดิตนาน (คาเฉลี่ย 3.84)
2.สามารถตอรองราคาสินคาได กรณีซื้อใน
ปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.70)
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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.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ 1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา
ปจจัยดานชองทางการ 1.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา
(คาเฉลี่ย 3.81)
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
(คาเฉลี่ย 3.83)
จัดจําหนาย

146

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด

โทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail (คาเฉลี่ย 3.85)
2.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ 2.มีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา
2.มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ
(คาเฉลี่ย 3.78)
(คาเฉลี่ย 3.67)
(คาเฉลี่ย 3.70)
3.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ 3.มีสินคาพรอมจําหนายอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 3.48) 3.มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถ
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
ติดตอกับลูกคาไดหลายชองทางทั้งทาง
โทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail (คาเฉลี่ย 3.77)
โทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail (คาเฉลี่ย 3.54)
1.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย (คาเฉลี่ย 1.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
1.การใหของสมนาคุณตอนสิ้นป (คาเฉลี่ย
3.62)
สินคา (คาเฉลี่ย 3.96)
3.42)
2.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท
2.มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอ
2.มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย และมี
สินคา (คาเฉลี่ย 3.54)
พนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท เทากัน (คาเฉลี่ย 3.33)
(คาเฉลี่ย 3.85)
3.มีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท
3.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล
3.มีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล
(คาเฉลี่ย 3.70)
(คาเฉลี่ย 3.45)
(คาเฉลี่ย 3.29)
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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.พนักงานมีความสุภาพออนนอม พูดจา
1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี
ปจจัยดานการบุคลากร 1.พนักงานมีความรู ความชํานาญ และมี
ไพเราะ และมีมารยาทดี (คาเฉลี่ย 4.37)

ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได
(คาเฉลี่ย 4.21)
2.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมีมนุษย
2.ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผูซื้อและ
สัมพันธที่ดี (คาเฉลี่ย 4.30)
ผูขาย (คาเฉลี่ย 4.08)
3.พนักงาน มีความเปนกันเอง และมีมนุษย
3.พนักงานสามารถตอบขอซักถามและให
ขอมูล ในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบ ไดอยาง สัมพันธที่ดี และพนักงานมีความสุภาพออน
ถูกตอง และพนักงานมีความรู ความชํานาญ นอม พูดจาไพเราะ และมีมารยาทดี เทากัน
และมี ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษา (คาเฉลี่ย 4.04)
แนะนําเกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคา
ได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.11)
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ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไกแกลูกคาได
(คาเฉลี่ย 3.96)
2.ความสัมพันธที่มีมานานระหวางผูซื้อและ
ผูขาย (คาเฉลี่ย 3.93)
3.พนักงานสามารถตอบขอซักถามและให
ขอมูล ในสิ่งที่ลูกคาตองการทราบ ไดอยาง
ถูกตอง (คาเฉลี่ย 3.90)
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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.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ 1.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษ และรายละเอียด
ปจจัยดานกระบวนการ 1.กระบวนการคิดเงินถูกตอง และเชื่อถือได
(คาเฉลี่ย 3.97)
ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.26)
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.17)
ใหบริการ
2.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม
ความตองการ (คาเฉลี่ย 4.22)

2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่
ลูกคาตองการ และกระบวนการคิดเงินถูกตอง
และเชื่อถือได เทากัน (คาเฉลี่ย 4.08)

3.ใหความสําคัญกับคําสั่งพิเศษและรายละเอียด 3.ลูกคาไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และตรงตาม
ปลีกยอยที่ลูกคาตองการ (คาเฉลี่ย 4.19)
ความตองการ และสินคาถึงมือลูกคาโดยไม
ชํารุดเสียหาย เทากัน (คาเฉลี่ย 4.04)
1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา 1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.07) สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 3.21)
2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน 2.สถานประกอบการมี พื้ น ที่ ก ว า งขวาง ไม
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.72)
แออัด มีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใช บริการ (คาเฉลี่ย 2.79)
3.สถานประกอบการมี พื้ น ที่ ก ว า งขวาง ไม 3.สถานประกอบการมี พื้ น ที่ ก ว า งขวาง ไม 3.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
แออัด มีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา แออัด มีความสะอาด และรูสึกปลอดภัยเมื่อมา ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.76)
ใช บริการ (คาเฉลี่ย 2.58)
ใช บริการ (คาเฉลี่ย 2.70)
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ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

2.สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนด
เวลาที่ลูกคาตองการ และกระบวนการ
คิดเงินถูกตอง และเชื่อถือได เทากัน
(คาเฉลี่ย 3.91)
3.ขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาที่ไมยุงยากซับซอน
กระบวนการสั่งซื้อทําไดงาย สะดวกและ
รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.90)
1.ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (คาเฉลี่ย 2.84)
2.มีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมู และเปน
ระเบียบ (คาเฉลี่ย 2.70)
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อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจั ก รยานยนต จ ากห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด เชี ย งใหม นิ ว อะไหล ชั ย เสรี สามารถอภิ ป รายผลตาม
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดดังนี้
จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดมีคาเฉลี่ยรวมในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
บุคลากร และดานราคา ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง และปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกคือ มีระบบการรับประกันสินคา
สามารถรับคืน หรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา
อภิวรรธกกุล (2546) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
อะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษา
พบวาปจ จัยสวนประสมการตลาดที่ผูประกอบการใหความสําคัญในระดั บมาก คือ ปจจั ยด าน
ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สําหรับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ผูประกอบการใหความสําคัญในระดับปานกลาง และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
นิศาชล ญาณะนนท (2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการ
ตัดสินใจซื้ออะไหลรถยนตของ บริษัท อิเทอรนัลเอ็นเตอรไพรส จํากัด ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยรวมในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญ
เปนลําดับแรกที่คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เชนเดียวกัน
แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาลูกคาใหความสําคัญตอปจจัยยอยของแตละปจจัย
แตกต างกั น ไป ทั้งนี้ เ นื่ องจาก กุสุมา อภิวรรธกกุล (2546)
ไดศึก ษาเฉพาะลู ก ค าที่ มีสถาน
ประกอบการในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหมเทานั้น ไมไดศึกษาลูกคาที่มีสถานประกอบการอยูตาง
อําเภอ หรืออยูหางจากอําเภอเมืองออกไป ซึ่งปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของลู ก ค า อาจให ผ ลการศึ ก ษาที่ แ ตกต า งออกไป สํ า หรั บ นิ ศ าชล ญาณะนนท (2548) ได
ทําการศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑที่เปนตัวสินคา มิไดคํานึงถึงเรื่องของบริการหลังการขาย การ
รับประกัน ภาพลักษณของกิจการ จึงทําใหผลการศึกษาที่ได มีความแตกตางกัน อีกทั้งการศึกษา
ดังกลาวเปนเพียงการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ประการเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอกับ
ธุรกิจที่มีเรื่องของการบริการเขามาเกี่ยวของ เนื่องจากลูกคาไมไดใหความสําคัญกับตัวสินคาหรือ
ผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว แตยังพิจารณาถึงการใหบริการควบคูกันไปดวย เชน การรับประกันสินคา
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การใหบริการของพนักงาน รูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงาน รวมไปถึงเรื่องของสภาพแวดลอม
ของสถานประกอบการ ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดเพิ่มอีก 3 ประการ คือ
บุคลากร กระบวนการใหบริการ และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
จากการศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดทั้ ง 7 ประการที่ มี ผ ลต อ ลู ก ค า ในการ
ตัดสินใจซื้ ออะไหลรถจักรยานยนต จากห างหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี พบว า
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อยางรถยนตจากบริษัท ยางทองอะไหลยนต จํากัด
ที่ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาองคกรมากที่สุด แตในสวน
ของลูกคาทั่วไปปจจัยดานบุคคลเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคามาก แตเมื่อพิจารณา
การศึกษานี้พบวาเปนการศึกษาเกี่ยวกับตลาดผูบริโภค ซึ่งแตกตางจากการศึกษาเรื่องปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด
เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ที่เปนการศึกษาเกี่ยวกับตลาดธุรกิจ ที่ศึกษาการซื้อสินคาของผูขาย
ปลีกและผูขายสงที่จัดหาสินคาเพื่อการขายตอหรือใหเชาเพื่อสรางกําไร ผูซื้อทางธุรกิจมักมีการ
ตัดสินใจซื้อที่ซับซอนมากกวาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เนื่องจากเกี่ยวของกับเงินจํานวนมาก
และในกระบวนการซื้อในตลาดธุรกิจยังเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายซึ่งมักมี
ความสัมพันธใกลชิดกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการซื้อ เพื่อประโยชนตอการทําธุรกิจรวมกัน
ในระยะยาว อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวไมวาจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับตลาดธุรกิจหรือ
ตลาดผูบริโภค ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของลูกคาในระดับมากเปนลําดับแรกก็ยังเปน
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ เปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากเปนลําดับสอง รองจากปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยปจจัยยอยที่ลูกคาให
ความสําคัญเปนลําดับแรกไดแก สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ ซึ่งไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ที่ศึกษาลูกคาทั่วไปพบวาปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ เปนปจจัยสวนประสมการตลาดที่ลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวมใน
ระดับมากเปนลําดับสุดทาย โดยปจจัยยอยที่ลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ความรวดเร็ว
ทัน สมั ย และคุณภาพในการบริก าร แตสําหรับการศึกษาของ กุสุมา อภิว รรธกกุล (2546) และ
นิศ าชล ญาณะนนท (2548) ไมไ ด ศึก ษาถึ งป จ จั ย นี้ เนื่ อ งจากเป น การศึ ก ษาปจ จั ย ส ว นประสม
การตลาดเพียง 4 ปจจัย
ปจ จัย ด า นบุ คลากร จากผลการศึก ษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสํ าคั ญมี
ค า เฉลี่ ย รวมอยู ใ นระดั บ มากเป น ลํ า ดั บ ที่ ส าม รองจากป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ และป จ จั ย ด า น
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กระบวนการใหบริการ โดยปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ พนักงาน
มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต
กลไกแก ลู ก ค า ได ซึ่ ง ไม ส อคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ วิ ญ ู อริ ย ะวุ ฒิ กุ ล (2547) ที่ ลู ก ค า ให
ความสําคัญกับปจจัยนี้มีคาเฉลี่ยในระดับมากเปนลําดับที่สี่ รองมาจาก ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ
สํ า หรั บ ป จ จั ย ด า นราคา จากการศึ ก ษาพบว า เป น ป จ จั ย ที่ ผู ต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากเปนลําดับสุดทาย โดยปจจัยยอยที่ลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ มี
ระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการใหเครดิตนาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นิศาชล
ญาณะนนท (2548) แต เมื่อพิ จารณาปจจัยยอยพบว ามีความแตกตางกัน โดยผลการศึกษาของ
นิศาชล ญาณะนนท (2548) ใหความสําคัญในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ แตไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ที่จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่
ลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเปนลําดับแรก ทั้งลูกคาที่เปนลูกคาองคการ
และลู ก ค า ทั่ ว ไป โดยป จ จั ย ย อ ยที่ ลู ก ค า องค ก รให ค วามสํ า คั ญ เป น ลํ า ดั บ แรกคื อ ราคาสิ น ค า
สมเหตุสมผล สวนลูกคาทั่วไปใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาลําดับแรกคือ ราคาคาบริการ
สมเหตุสมผล
ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่ลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ มีการ
จัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการ ซึ่งใหผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา
อภิวรรธกกุล (2546) นิศาชล ญาณะนนท (2548) และ วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ที่พบวาปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลการศึกษาที่สอดคลองกับของ กุสุมา อภิวรรธก
กุล (2546) และ วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ที่พบวาลูกคาใหความสําคัญในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิศาชล ญาณะนนท (2548) ที่พบวาลูกคาใหความสําคัญตอปจจัยนี้
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ ความ
เขาใจถึงความตองการของลูกคาของพนักงานขาย
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเปนปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่ลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับสุดทาย ที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคา ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิญู อริยะวุฒิกุล (2547) ที่ลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยนี้เปน
ลําดับสุดทาย ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับนอย
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ขอคนพบ
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้ออะไหล
รถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี มีขอคนพบดังนี้
ลูกคาสวนใหญซื้ออะไหลจากผูขายไมเกิน 3 ราย คิดเปน รอยละ 60.8 โดยรอยละ
22.5 ซื้ออะไหลจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหลชัยเสรี เพียงรายเดียว จึงเห็นวาควรจะ
รักษาลูกคากลุมนี้ไว โดยการหากลยุทธมาตอบสนองลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งลูกคา
รอยละ 54.2 ซื้อสินคาจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ในสัดสวนที่มากกวารอย
ละ 75 ตอการซื้อทั้งสิ้นของกิจการ แสดงถึงวาองคกรมีจุดแข็งที่สามารถดึงดูดลูกคาได และควรจะ
รักษาจุดแข็งนี้ไว อีกทั้งพยายามแกไขจุดออนเพื่อเพิ่มสัดสวนการซื้อสินคาของลูกคาใหมากขึ้น
เมื่อพิจารณาประเภทของอะไหล พบวา ลูกคามีลักษณะการซื้อสิน คาหลากหลาย
ระดั บ คุ ณ ภาพ ทั้ ง อะไหล แ ท แ ละอะไหล เ ที ย ม คิ ด เป น ร อ ยละ 86.7 ดั ง นั้ น จึ ง ควรให มี ค วาม
หลากหลายในดานผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม ใน
ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาตรายี่หอที่เปนที่นิยมและลูกคาใหการยอมรับดวย เนื่องจากลูกคามี
วิธีการกําหนดคุณภาพสินคาโดยการระบุตรายี่หอถึงรอยละ 80.8 นอกจากนี้ยังพบวา ระบบการ
รับประกันสินคา สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนสินคาได เมื่อมีปญหา เปนปจจัยดานผลิตภัณฑที่ลูกคา
ทุกประเภท ใหความสําคัญในระดับมาก เปนลําดับแรก ทําใหทราบวาสามารถปจจัยนี้เปนจุดแข็ง
ของกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน
จากการศึกษาพบวา ภาพลักษณขององคกรก็เปนปจจัยหนึ่งที่ลูกคาใหความสําคัญใน
การตัดสินใจซื้อสินคา ดังนั้นกิจการจึงควรรักษาชื่อเสียง สรางความนาเชื่อถือ เพื่อใหลูกคาเกิด
ความไววางใจ และเลือกใชบริการของกิจการอยางตอเนื่อง
ในการตัดสินใจซื้อของลูกคาปจจัยดานราคาขายที่ถูกกวาที่อื่น (กรณีสินคาเหมือนกัน)
ไมไดเปนปจจัยหลักที่ลูกคาใชพิจารณาในการตัดสินใจ เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง แตสําหรับปจจัยยอยที่ลูกคาใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหสินเชื่อ
และระยะเวลาการใหเครดิต และการตอรองราคาในกรณีซื้อในปริมาณมาก
เมื่ อไดศึก ษาปจจั ย ส วนประสมการตลาดที่ มีผลตอการตัด สิ น ใจของลู ก คา โดยได
จําแนกประเภทของลู ก ค า ตามที่ ตั้งของกิ จ การ พบวา กิจ การที่ตั้ง อยู ใ กลกั บหา งหุน สว นจํากั ด
เชีย งใหม นิ วอะไหล ชั ยเสรี โดยตั้งอยูในระยะไม เกิน 50 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชีย งใหม ให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยพบวาปจจัยยอยที่ลูกคาให
ความสําคัญ ไดแก เรื่องของความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สามารถติดตอไดหลายชองทาง และ
การมีบริการจัดสงสินคาถึงรานของลูกคา สวนลูกคาที่ตั้งกิจการอยูหางออกไป ในระยะตั้งแต 51

153
กิโลเมตร ขึ้นไป พบวา ปจจัยยอยดานการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคาตองการมีความสําคัญมาก
และลู ก ค า ที่ ตั้ ง กิ จ การอยู ห า งจากตั ว เมื อ งเชี ย งใหม ใ นระยะตั้ ง แต 151 กิ โ ลเมตร ขึ้ น ไป ให
ความสําคัญในระดับนอยกับปจจัยดานที่จอดรถ และความสะดวกในการเขามาติดตอกับสถาน
ประกอบการ เนื่องจากไมมีความจําเปนที่จะตองเดินทางเขามาติดตอ เพราะหากตองการติดตอซื้อ
ขายทําไดโดยการติดตอผานชองทางอื่น เชน ทางโทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การขายโดยพนักงานจัดวามีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคามากกวาการสงเสริมการตลาดในรูปแบบอื่น เนื่องจากระดับความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยระดับมาก
3 ลําดับแรกเปนการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย มีพนักงานออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอสินคา
และมีพนักงานขายแนะนําสินคาทางโทรศัพท ตามลําดับ ทั้งนี้ การลงโฆษณาสินคา/รานคาผานสื่อ
ตางๆ อาจไมจําเปนสําหรับธุรกิจประเภทนี้ และยังอาจเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจาก
ลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยนี้ นอยกวาการขายสินคาโดยพนักงาน ซึ่งการมีพนักงานที่มีความรู
ความชํานาญเกี่ยวกับระบบเครื่องยนตกลไก ที่สามารถใหคําปรึกษาแกลูกคา จะเปนการสราง
โอกาสใหลูกคามาใชบริการของกิจการไดมากขึ้น
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญ
มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย เนื่องจากลูกคาสวนใหญไมไดอยูในอําเภอเมือง และไมมีความจําเปนที่
จะตองเดินทางมาติดตอธุรกิจดวยตนเอง
ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา เชนกัน จากผลการศึกษาพบวา รอยละ 75 ลูกคาไดขอมูลผูขายมาจากพนักงานที่มาเยี่ยม
สถานประกอบการ ดังนั้นการออกไปเยี่ยมลูกคาเปนระยะๆ จึงเปนการสรางความสัมพันธที่ใกลชิด
มากขึ้น ระหวางผูซื้อและผูขาย
เมื่อเปรียบเทียบปจจัยยอยในแตละองคประกอบของสวนประสมการตลาดบริการกับ
ปญหาที่ลูก คาที่ พบในการเลื อกซื้ออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนส วนจํากัด เชี ยงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี ดังแสดงในตารางที่ 94 พบวา ปจจัยที่ควรแกไขเปนลําดับแรก ไดแก ปจจัยดาน
บุคลากร และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ เนื่องจากเปนองคประกอบที่ลูกคาใหความสําคัญ
แต กิ จ การไม ส ามารถตอบสนองได โดยป จ จั ย ย อ ยด า นบุ ค ลากรที่ ลู ก ค า ให ค วามสํ า คั ญ ได แ ก
พนักงานมีความรู ความชํานาญและมีประสบการณ สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
เครื่องยนตกลไกแกลูกคาได และปญหาที่พบคือ พนักงานไมสามารถแกปญหาเฉพาะหนาใหแก
ลูกคาได สวนปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวาปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญเปนลําดับแรกคือ
สามารถจัดสงสินคาทันตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ สวนปญหาที่พบไดแก การจัดสงสินคาไม
เปนไปตามกําหนดเวลาที่วางไว
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ตารางที่ 70 แสดงความสําคัญลําดับแรกของปจจัยยอย และปญหาที่พบในการเลือกซื้ออะไหล
รถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี
ปจจัยสวนประสม
การตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา

ปจจัยยอยที่ลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก

ปญหา

มีระบบการรับประกันสินคา สามารถรับ
คืน หรือเปลี่ยนสินคาได เมือ่ มีปญหา
มีระบบการใหสินเชื่อ และมีระยะเวลาการ
ใหเครดิตนาน

ไดรับสินคาไมครบตาม
รายการสั่งซื้อ
สินคามีราคาแพง (กรณี
สินคาเหมือนกัน) เมื่อเทียบ
กับคูแขง
ไดรับสินคาไมตรงตามความ
ตองการ
ไมมีการสงขาวสารขอมูล
ใหมๆ เกีย่ วกับรานคาและ
ผลิตภัณฑใหกบั ลูกคา
พนักงานไมสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาใหแก
ลูกคาได

ดานชองทางการจัด
จําหนาย
ดานการสงเสริม
การตลาด

มีการจัดสงสินคาในสถานที่ที่ลูกคา
ตองการ
มีการแนะนําสินคาจากพนักงานขาย

ดานบุคลากร

พนักงานมีความรู ความชํานาญและมี
ประสบการณ สามารถใหคําปรึกษา
แนะนําเกีย่ วกับระบบเครื่องยนตกลไกแก
ลูกคาได
สามารถจัดสงสินคาทันตามกําหนดเวลาที่
ลูกคาตองการ
ปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี

ดานกระบวนการ
ใหบริการ
ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

การจัดสงสินคาไมเปนไป
ตามกําหนดเวลาที่วางไว
สถานประกอบการมีพื้นที่
นอย และแออัด
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
ดานผลิต ภัณฑ หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญในเรื่องการ
รับประกันสินคา ที่สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนสินคาไดเมื่อมีปญหา เนื่องจากเปนปจจัยที่ลูกคาให
ความสําคัญมากที่สุด ควรมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในขั้นตอนการจัดซื้อเพื่อใหมีสินคาสํารอง
ไวเพื่อจําหนายในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของลูกคา และควรมีการตรวจสอบสินคากอน
สงมอบใหแกลูกคาเพื่อความถูกตองในการจัดสงสินคาใหตรงกับความตองการลูกคาและครบ
จํานวนตามคําสั่งซื้อ ควรมีการตรวจสอบและหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่จะนํามาจําหนาย เพื่อใหได
สินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน อันจะเปนการรักษาชื่อเสียงของกิจการใหมีความนาเชื่อถือและไดรับ
ความไววางใจจากลูกคา นอกจากนี้ควรหาสินคารูปแบบใหมๆ มานําเสนอใหแกลูกคาอยูเสมอเพื่อ
เพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา และเพิ่มความหลากหลายของสินคาใหเปนที่นาสนใจ
ดานราคา หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญตอการกําหนดราคา
ของสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ มีการกําหนดราคาอะไหลที่แนนอนและราคาคงที่ มีระยะเวลา
ในการใหเครดิตกับลูกคาตามความเหมาะสม อาจเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาดวยการใหสวนลดเงิน
สด หรือมีการลดราคาใหแกลูกคาไดบางตามปริมาณการซื้อ ไมควรเปลี่ยนแปลงราคาสินคาบอย
หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงควรแจงใหลูกคาทราบลวงหนา
ดานชองทางการจัดจําหนาย หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญใน
เรื่อง การสงมอบสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา และตรงเวลา ควรมีบริการจัดสงสินคา
ในสถานที่ที่ลูกคาตองการ หรือบริการจัดสงสินคาถึงราน นอกจากนั้นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินคา
ของลูกคาควรทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว ดวยการเพิ่มชองทางการสั่งซื้อ โดยการเพิ่มคูสายทั้ง
ทางโทรศัพท แฟกซ หรือ e-mail หรือจัดใหมีพนักงานขายออกไปเยี่ยมลูกคาเพื่อนําเสนอสินคา
ใหแกลูกคา อันเปนการเพิ่มชองทางการติดตอกับลูกคา และเปนการกระจายสินคาในอีกทางหนึ่ง
ดวย
ดานการสงเสริมการตลาด หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญใน
เรื่องการคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานขายใหมีความสามารถในการใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
สินคาแกลูกคาได สามารถเขาใจถึงความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง ลดความผิดพลาดใน
การจัดสงสินคาใหแกลูกคา เพื่อลดปญหาการเปลี่ยน หรือคืนสินคา ควรมีการสงเสริมการขาย
ใหกับลูกคาเปนระยะๆ เพื่อจูงใจใหลูกคามาซื้อสินคาเปนประจํา เชน การใหของแถม การให
สวนลด หรือแจกของที่ระลึกใหกับลูกคาในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน เทศกาลขึ้นปใหม เปนตน
ทั้งนี้เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจ และเกิดการซื้อซ้ําอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
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ควรมีการจัดใหมีพนักงานออกไปติดตอเพื่อเสนอขายสินคากับลูกคารายใหมๆ นอกเหนือจากลูกคา
รายเดิมที่มีอยูแลว เพื่อขยายฐานลูกคาใหม และรักษาลูกคาเกาดวยการออกไปเยี่ยมเยียนลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อจะไดเปนการออกไปสํารวจตลาด และเพื่อจะไดทราบความเคลื่อนไหวของคูแขงขัน
และการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ดานบุคลากร หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญในการคัดเลือก
พนักงานและฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องระบบเครื่องยนตกลไกตางๆ
เพื่อใหพนักงานมีความรูเพียงพอในการตอบคําถาม และแกไขปญหาหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
สินคาแกลูกคาไดถูกตองแมนยํา นอกจากนั้นควรใหความสําคัญในเรื่องกิริยามารยาทที่ดีของ
พนักงานในการใหบริการกับลูกคา มีความเต็มใจและมีจิตสํานึกในการใหบริการลูกคา มีใจรักใน
งานบริการ มีการพัฒนาคนเพื่อนําเสนอบริการที่มีคุณภาพ จัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานของ
พนักงานตามความเหมาะสม โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณสนับสนุนการทํางานเขามาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน การจัดการสินคาคงคลังดวยระบบคอมพิวเตอร
เพื่อใหทราบจํานวนสินคาคงเหลือไดในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อตอบคําถามลูกคาไดทันทีวามีสินคาไว
จําหนายหรือไม หรือเพื่อตอบคําถามเรื่องราคาใหแกลูกคาเกี่ยวกับสินคาแตละยี่หอที่มีจําหนายใน
รา น นอกจากนั้ น ควรรั ก ษาคนที่ดี ไ ว และให ร างวั ล แก ผู ป ฏิ บั ติง านดี เ ด น อั น จะเป น การสร า ง
แรงจูงใจในการทํางานใหแกพนักงาน
ดานกระบวนการใหบริการ หจก.เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี ควรใหความสําคัญใน
กระบวนการจัดสงสินคาใหกับลูกคาถูกตอง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ลูกคากําหนด และในการ
แกไขปญหาใหลูกคาควรรีบดําเนินการโดยเร็ว และปฏิบัติดวยขั้นตอนที่ไมยุงยากซับซอน สามารถ
ตอบสนองลูกคาไดทันที อาจจัดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบที่จะตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาแบบเรงดวนใหกับลูกคา เพื่อความรวดเร็วในการแกปญหา ควรจัดใหมีบริการแบบครบวงจร
หรือ One stop service เพื่อที่จะสามารถตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และเปนธรรม
เพื่อความสรางพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา
ดา นการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หจก.เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี ควรมีการปรับปรุงสถานประกอบการโดยมีการจัดเก็บสินคาไวเปนหมวดหมูเปน
ระเบียบ จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในบริษัท เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ วารสาร
ตางๆ เกาอี้นั่งพักระหวางรอรับบริการ และมีหองน้ําที่สะอาด บรรยากาศในสํานักงานตองมีอากาศ
ถ า ยเท สถานที่ไ ม ควรคั บ แคบจนเกิน ไป ควรมีก ารจั ด วางอุป กรณ เครื่ อ งมือ เครื่ องใชใ ห เ ป น
ระเบียบ นอกจากนี้ควรจัดตกแตงปายหนารานใหมีรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา เพื่อดึงดูดลูกคา
ทั่วไป และเพื่อสรางความนาเชื่อถือ และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกกิจการ

