
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต
ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟารถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเชียงใหมสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังตอไปนี้ 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

รถยนต บรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม
ไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม  

สวนท่ี  3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม
ไฟฟา 

                                                      รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                                  ในจังหวัดเชียงใหมจําแนกตามตําแหนง                                

สวนท่ี  4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชา
   ซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครอง
   สวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม   

สวนท่ี  5 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
   ซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชา
   ซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครอง
   สวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามตําแหนง 

สวนท่ี  6 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของการใชรถยนตบรรทุกน้ํา 
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               เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนต 
                บรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 
    จังหวดัเชียงใหม 
 
        สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 100 ราย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
อายุระหวาง 41 ถึง 50 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รับตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. 
เคยมีประสบการณในการเลือกซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 1 คร้ัง มีพนักงานในหนวยงาน
ต้ังแต 41 คนข้ึนไป มีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 1 คัน มีรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา  
คันและมีรถยนตบรรทุกขยะ 2 คัน ซ้ือรถยนตแตละประเภทคร้ังลาสุดในรอบระยะเวลา             5 
ถึง10 ป ระยะเวลาท่ีใชในการเรียกชางของบริษัทคูสัญญามาใหบริการท่ีหนวยงานภายใน7 วัน 
แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก รถยนตท้ัง 3 ประเภท คือพนกังานขายของบริษัท 
 
สวนท่ี   2  ขอมูลเ ก่ียวกับปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํ า
เอนกประสงค   รถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม                                 
 
ดานปจจัยสภาพแวดลอม 

 จากการสอบถามปจจัยดาน ส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 4.26) ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับมาก เรียงลําดับคือ ภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลงรัฐบาล
จัดเก็บภาษีไดนอยทําใหเงินรายรับลดลง(คาเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือนโยบายรัฐบาลในการ
สนับสนุนงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับ
ภารกิจท่ีตองบริหารจัดการในพ้ืนท่ี(คาเฉล่ีย 4.26) งบประมาณประจําปไมเพียงพอเนื่องจากมี
รายจายหลายดาน(คาเฉล่ีย 4.24) และการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  
รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะ(คาเฉล่ีย 4.23)  
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ปจจัยดานองคกร 
 
        จากการสอบถามปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํ า

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ไดแก

ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการพัฒนาพ้ืนท่ี 

(คาเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการตอบสนอง

ในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกร(คาเฉล่ีย 3.88) และโครงสรางและการจัดการในองคกร(คาเฉล่ีย 

3.82)  

ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคล 

จากการสอบถามปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํ า

เอนกประสงค   รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 3.63)  ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจใน

ระดับมาก ไดแก อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร(คาเฉล่ีย 3.78) รองลงมาคือการ

ชักชวนของผูขายสงผลตอการตองการสินคา(คาเฉล่ีย 3.71) และมีผลในระดับปานกลางไดแกความ

สนิทสนมระหวางหนวยงานของทานและผูขาย(คาเฉล่ีย 3.40) 

ปจจัยดานปจเจกบุคคล  

  จากการสอบถามปจจัยดานปจเจกบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ  

ทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 3.70)ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจใน

ระดับมาก ไดแกการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชนบุคลิกลักษณะความรูความชํานาญ



 

87 

 

(คาเฉล่ีย 3.80) รองลงมาคือประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ(คาเฉล่ีย 3.71)และความ

สนใจและความชอบในตัวสินคาของทาน(คาเฉล่ีย 3.59) 

สวนท่ี  3  ขอมูลเ ก่ียวกับปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํ า   
เอนกประสงค   รถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม  จําแนกตามตําแหนง 
  
ปจจัยดานสภาพแวดลอม  
 

 พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร ใหระดับท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก รองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.

(คาเฉล่ีย 4.29)  รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.(คาเฉลี่ย 4.28) ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 

4.26) และนายกเทศมนตรี/นายกอบต.(คาเฉล่ีย  4.21) 

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลง

รัฐบาลจัดเก็บภาษีไดนอยทําใหเงินรายรับลดลง(คาเฉล่ีย 4.36) รองลงมานโยบายรัฐบาลในการ

สนับสนุนงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับ

ภารกิจท่ีตองบริหารจัดการในพื้นท่ี(คาเฉล่ีย 4.24) และงบประมาณประจําปไมเพียงพอเนื่องจากมี

รายจายหลายดาน (คาเฉล่ีย 4.20) 

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  3 ลําดับแรก คือนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับภารกิจท่ีตองบริหารจัดการในพื้นท่ี(คาเฉล่ีย 4.42) 

รองลงมาการแขงขันในธุรกิจดานการนําเสนอ รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครน

กระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะตอหนวยงาน(คาเฉล่ีย 4.37) และการพัฒนาเทคโนโลยี

รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะ

(คาเฉล่ีย 4.32) 
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ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ ภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลงรัฐบาลจัดเก็บภาษีไดนอย

ทําใหเงินรายรับลดลง(คาเฉล่ีย 4.46 )รองลงมา งบประมาณประจําปไมเพียงพอเน่ืองจากมีรายจาย

หลายดาน(คาเฉล่ีย 4.40)และการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ัง

เครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะ(คาเฉล่ีย 4.20) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ ภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลงรัฐบาลจัดเก็บภาษี

ไดนอยทําใหเงินรายรับลดลง(คาเฉล่ีย 4.38) รองลงมานโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณ

สูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับภารกิจท่ีตองบริหาร

จัดการในพ้ืนท่ี  และการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครน

กระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะ การแขงขันในธุรกิจดานการนําเสนอรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะตอหนวยงานเทากัน

(คาเฉล่ีย 4.29)  

ปจจัยดานองคกร 

 พบวาปจจัยดานองคกร ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกรใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแกนายกเทศมนตรี/นายกอบต.(คาเฉลี่ย 3.71)              

รองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.(คาเฉล่ีย 3.62) และใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมี

คาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแกปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 3.46) รองปลัดเทศบาล/รองปลัด

อบต.(คาเฉล่ีย 3.45)  

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการ

บริหารและการพัฒนาพ้ืนท่ี(คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมาวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของ

ทานไดรับการตอบสนองในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกร(คาเฉล่ีย 4.16) และโครงสรางและการ

จัดการในองคกร(คาเฉล่ีย 4.00) 
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ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด   

3ลําดับแรก คือระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการ

พัฒนาพ้ืนท่ี(คาเฉล่ีย 4.11) รองลงมาวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการ

ตอบสนองในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกร(คาเฉล่ีย 4.05)และโครงสรางและการจัดการในองคกร

(คาเฉล่ีย 4.00) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการพัฒนา

พื้นท่ี (คาเฉล่ีย  3.77) รองลงมาวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการ

ตอบสนองในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกร โครงสรางและการจัดการในองคกรเทากัน(คาเฉล่ีย 

3.71) และกระบวนการในการจัดซ้ือขององคกรมีความชัดเจน(คาเฉล่ีย 3.60) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการ

พัฒนาพื้นท่ี(คาเฉล่ีย  3.71) รองลงมา วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการ

ตอบสนองในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกร(คาเฉล่ีย 3.67) และโครงสรางและการจัดการใน

องคกร (คาเฉล่ีย 3.62) 

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล  

 พบวาปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร     

ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก รองนายกเทศมนตรี/รอง

นายกอบต.(คาเฉล่ีย 3.70) ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 3.62) นายกเทศมนตรี/นายกอบต.

(คาเฉล่ีย  3.61) รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 3.60)  

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คืออํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร(คาเฉล่ีย 3.76) 

รองลงมาการชักชวนของผูขายสงผลตอการตองการสินคา(คาเฉล่ีย 3.68) และความสนิทสนม

ระหวางหนวยงานของทานและผูขาย(คาเฉล่ีย 3.40) 
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ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  3 ลําดับแรก คือ อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร(คาเฉล่ีย 3.89 ) รองลงมา การ

ชักชวนของผูขายสงผลตอการตองการสินคา(คาเฉล่ีย 3.74) และความสนิทสนมระหวางหนวยงาน

ของทานและผูขาย(คาเฉล่ีย 3.47 ) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร(คาเฉล่ีย 3.80) รองลงมา การชักชวนของ

ผูขายสงผลตอการตองการสินคา(คาเฉล่ีย 3.69) และความสนิทสนมระหวางหนวยงานของทาน

และผูขาย (คาเฉล่ีย 3.37) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือการชักชวนของผูขายสงผลตอการตองการสินคา(คาเฉล่ีย 3.76) รองลงมาอํานาจใน

การตัดสินใจของแตละฝายในองคกร(คาเฉลี่ย 3.67) และความสนิทสนมระหวางหนวยงานของ

ทานและผูขาย (คาเฉล่ีย 3.38) 

ปจจัยดานปจเจกบุคคล  

พบวาปจจัยดานปจเจกบุคคล ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกรใหระดับท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก นายกเทศมนตรี/นายกอบต.(คาเฉล่ีย  3.77)      

รองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.(คาเฉล่ีย 3.72)  รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.(คาเฉล่ีย  3.68)  

ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 3.65) 

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขายเชนบุคลิกลักษณะ ความรูความ

ชํานาญ(คาเฉล่ีย 3.92) รองลงมาความสนใจและความชอบในตัวสินคาของทาน(คาเฉล่ีย 3.72) และ

ประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ(คาเฉล่ีย 3.68) 

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  3 ลําดับแรก คือการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชนบุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ
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(คาเฉล่ีย 3.84) รองลงมาประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ(คาเฉล่ีย 3.74)และความ

สนใจและความชอบในตัวสินคาของทาน(คาเฉล่ีย 3.58) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ(คาเฉล่ีย 3.74) รองลงมาการยอมรับและ

ทัศนคติท่ีมีตอผูขายเชนบุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ(คาเฉล่ีย 3.69)  และความสนใจและ

ความชอบในตัวสินคาของทาน(คาเฉล่ีย 3.51) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรกคือการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชนบุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ(คาเฉล่ีย 

3.81) รองลงมาประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ(คาเฉล่ีย 3.67) และความสนใจและ

ความชอบในตัวสินคาของทาน(คาเฉล่ีย 3.57) 
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สวนท่ี  4   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต บรรทุกน้ํา    
เอนกประสงค  รถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 
 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

                 พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํ า

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

ระดับมาก เรียงลําดับ คือดานชองทางการจัดจําหนาย(คาเฉลี่ย 4.26) รองลงมาดานราคา(คาเฉล่ีย 

4.24) ดานผลิตภัณฑรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา(คาเฉลี่ย 4.23) ดานผลิตภัณฑรถยนต

บรรทุกขยะ(คาเฉล่ีย 4.20) ดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค(คาเฉล่ีย 4.20) และดาน

การสงเสริมการตลาด(คาเฉล่ีย 4.16)  

ปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  
 
  พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงคท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 4.20) ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการ

ตัดสินใจในระดับมากที่สุด ไดแกมีความปลอดภัยสูงในการขับข่ี(คาเฉล่ีย 4.51) รองลงมามีผลตอ

การตัดสินใจในระดับมากเรียงลําดับคือระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ(คาเฉล่ีย 4.49) และถังบรรจุน้ํา

ควรประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ISO  9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต(คาเฉล่ีย 4.44)    

ปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟา   

                   พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจ ทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 4.23) ในปจจัยยอยพบวามีผล
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ตอการตัดสินใจในระดับมากเรียงลําดับคือโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบ

ตัวถังรถยนต (คาเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือเครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิต

จากโรงงานท่ีไดรับรองคุณภาพหรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ(คาเฉล่ีย 

4.38) และโครงสรางแข็งแกรงทนทาน สามารถใชงานบนถนนทุรกันดารไดดี เทากัน(คาเฉล่ีย 

4.31) 

               พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกขยะ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของหนวยงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 4.20)ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการ

ตัดสินใจในระดับมากเรียงลําดับคือโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานการสรางประกอบ

ตัวถังรถยนต (คาเฉล่ีย 4.39) รองลงมาคือโครงสรางแข็งแกรงทนทานสามารถใชงานบนถนน

ทุรกันดารไดดี (คาเฉล่ีย 4.31) และหลังระยะเวลารับประกัน 1 ป มีการใหบริการอยางตอเนื่อง 

(คาเฉล่ีย 4.29)   

ปจจัยดานราคา   

    พบวาปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต

ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก (คาเฉล่ียรวม 4.24) ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับมากเรียงลําดับคือ ราคามี

ความเปนมาตรฐานตามท่ีรัฐกําหนด(คาเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคืออะไหลหางายราคาประหยัด  

(คาเฉล่ีย 4.36) และมีหลายขนาดหลายราคาเพ่ือความเหมาะสมในการต้ังงบประมาณในการจัดซ้ือ 

(คาเฉล่ีย 4.32)   
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ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

 พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุก

ปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 4.26) ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับ

มากเรียงลําดับคือ การสงมอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลง(คาเฉล่ีย 4.32) รองลงมา

คือ การติดตอกับทางบริษัทหรือพนักงานขายทําไดสะดวก(คาเฉล่ีย 4.31) และข้ันตอนในการขอ

ขอมูลเพิ่มเติมมีความสะดวกรวดเร็ว(คาเฉล่ีย 4.26)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    

                 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุก

ปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก(คาเฉล่ียรวม 4.16) ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับ

มากเรียงลําดับคือ มีชองทางในการติดตอหลายชองทาง(โทรศัพท,เวปไซต,จดหมาย,จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส) (คาเฉล่ีย 4.32) รองลงมาคือการออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.31) และมีการใหบริการตรวจเช็คเคร่ืองยนตใหฟรี (คาเฉล่ีย 4.25)  

สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ   รถยนตบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค  รถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามตําแหนง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 

พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค ผูตอบแบบสอบถามทุก

ตําแหนงในองคกรใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก รอง

นายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.(คาเฉล่ีย 4.32) รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.(คาเฉล่ีย  4.24) 

นายกเทศมนตรี/นายกอบต.(คาเฉล่ีย  4.22) และปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 4.10) 
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 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือมีรายละเอียดคุณลักษณะอยางท่ีตองการและมีคุณภาพสูง(คาเฉล่ีย 

4.48) รองลงมา ถังบรรจุน้ําควรประกอบจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือเปน

โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต มีความปลอดภยัสูง

ในการขับข่ี ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ เทากัน(คาเฉล่ีย 4.44) และหาอะไหลไดงาย โครงสราง

แข็งแกรงทนทาน สามารถใชงานบนถนนทุรกันดารไดด ีเทากัน(คาเฉล่ีย 4.40)  

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด   

3 ลําดับแรก คือ ระบบพวงมาลัยพาวเวอร(คาเฉล่ีย 4.58) รองลงมาถังบรรจุน้ําควรประกอบจาก

โรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ เทากัน(คาเฉล่ีย 4.53) และมี

รายละเอียดคุณลักษณะอยางท่ีตองการและมีคุณภาพสูง หาอะไหลไดงาย มีความปลอดภัยสูงในการ

ขับข่ี เทากัน  (คาเฉล่ีย 4.47) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ มีความปลอดภัยสูงในการขับข่ี(คาเฉล่ีย 4.54)รองลงมา ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ         

(คาเฉลี่ย4.51) และโครงสรางแข็งแกรงทนทาน สามารถใชงานบนถนนทุรกันดารไดดี(คาเฉล่ีย 

4.43) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ มีความปลอดภัยสูงในการขับข่ี(คาเฉลี่ย 4.57) รองลงมาถังบรรจุน้ําควรประกอบ

จากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต มีคูมือการใชงานชัดเจน ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เทากัน (คาเฉล่ีย 4.48) และโครงสรางแข็งแกรงทนทานสามารถใชงานบนถนนทุรกันดารไดดี

(คาเฉล่ีย 4.43) 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตตดิตัง้เครนกระเชาซอมไฟฟา   

พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา ผูตอบแบบสอบถามทุก

ตําแหนงในองคกร ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก              

รองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.(คาเฉล่ีย 4.37) นายกเทศมนตรี/นายกอบต.(คาเฉล่ีย  4.26)       

รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 4.22) และปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 4.13)   

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุดคือหาอะไหลไดงาย มีความปลอดภัยสูงในการขับข่ี เทากัน(คาเฉล่ีย 4.40) รองลงมา 

โครงสรางแข็งแกรงทนทานสามารถใชงานบนถนนทุรกันดารไดดี ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ  มี

บริการหลังการขายท่ีดี เทากัน(คาเฉล่ีย 4.36) และมีรายละเอียดคุณลักษณะอยางท่ีตองการและมี

คุณภาพสูง โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือเปน

โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต หลังระยะเวลา

รับประกัน1 ป มีการใหบริการอยางตอเนื่อง มีการแนะนําใหการปรึกษาวิธีการใชงาน เทากัน  

(คาเฉล่ีย 4.32)  

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.  ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  3 ลําดับแรก คือ เครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับ

รองคุณภาพหรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ (คาเฉล่ีย 4.58) รองลงมา 

โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001หรือเปนโรงงานท่ีไดรับ

อนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต โครงสรางแข็งแกรงทนทาน 

สามารถใชงานบนถนนทุรกันดารไดดี เทากัน(คาเฉล่ีย 4.53) และระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ

(คาเฉล่ีย 4.47) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือเปน

โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต(คาเฉล่ีย 4.29) 

รองลงมา เครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับรองคุณภาพ
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หรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ(คาเฉล่ีย 4.23) และหลังระยะเวลา

รับประกัน 1 ป มีการใหบริการอยางตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.20) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานคุณภาพISO 9001 หรือเปน

โรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต(คาเฉล่ีย 4.62) 

รองลงมาเครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับรองคุณภาพ

หรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ(คาเฉล่ีย 4.57) และมีรายละเอียด

คุณลักษณะอยางท่ีตองการและมีคุณภาพสูง ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ เทากัน(คาเฉล่ีย 4.38) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกขยะ   

พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกขยะ ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร 

ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแกรองปลัดเทศบาล/รองปลัด

อบต. (คาเฉล่ีย 4.33) รองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.(คาเฉล่ีย 4.25)นายกเทศมนตรี/นายกอบต.  

(คาเฉล่ีย 4.16)  และปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 4.13)   

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ หาอะไหลไดงาย โครงสรางแข็งแกรงทนทาน สามารถใชงานบน

ถนนทุรกันดารไดดี เทากัน(คาเฉล่ีย 4.36) รองลงมาหลังระยะเวลารับประกัน1 ป มีการใหบริการ

อยางตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.32) และโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ   ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานการสรางประกอบ

ตัวถังรถยนต(คาเฉล่ีย 4.24)  

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  3 ลําดับแรก คือ โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 

9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานการสรางประกอบตัวถังรถยนต         

(คาเฉล่ีย 4.42) รองลงมาภาพพจนของบริษัทจําหนายดี มีช่ือเสียงและนาเช่ือถือ(คาเฉล่ีย 4.37) และ
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มีขนาดบรรจุ(ลูกบาศกหลา)ใหเลือกหลายขนาด มีความปลอดภัยสูงในการขับข่ี หลังระยะเวลา

รับประกัน1 ปมีการใหบริการอยางตอเนื่อง เทากัน(คาเฉล่ีย 4.32)    

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับ

แรก คือโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือเปน

โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานการสรางประกอบตัวถังรถยนต(คาเฉล่ีย 4.31) 

รองลงมา ประหยัดน้ํามัน หลังระยะเวลารับประกัน 1 ป มีการใหบริการอยางตอเนื่อง เทากัน

(คาเฉลี่ย 4.20) และเคร่ืองยนตเปนมิตรกับสภาพแวดลอมโดยไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัย

สารมลพิษจากเคร่ืองยนตมาตรฐานไมตํ่ากวา EURO 2 มีบริการหลังการขายท่ีดี ภาพพจนของ

บริษัทจําหนายดี มีช่ือเสียงและนาเช่ือถือเทากัน(คาเฉล่ีย 4.17) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 

โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดการรับรองมาตรฐานคุณภาพISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ี

ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานการสรางประกอบตัวถังรถยนต(คาเฉล่ีย 4.67) รองลงมา 

ระบบเบรกท่ีมีประสิทธิภาพ(คาเฉล่ีย 4.48) และมีขนาดบรรจุ(ลูกบาศกหลา)ใหเลือกหลายขนาด 

ประหยัดน้ํามัน มีบริการหลังการขายท่ีดี ภาพพจนของบริษัทจําหนายดี มีช่ือเสียงและนาเช่ือถือ 

เทากัน(คาเฉล่ีย 4.43)  

ปจจัยดานราคา   

 พบวาปจจัยดานราคา ผูแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร ใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแกรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.(คาเฉลี่ย 4.29)                     

รอง/นายกเทศมนตรีรองนายกอบต.(คาเฉล่ีย 4.27)  และนายกเทศมนตรี/นายกอบต. ปลัดเทศบาล/

ปลัดอบต. เทากัน(คาเฉล่ีย 4.22)   

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ อะไหลหางายราคาประหยัด(คาเฉล่ีย 4.44) รองลงมาอัตราคาบริการ

หลังการขายราคาประหยัด(คาเฉล่ีย 4.32) และมีหลายขนาดหลายราคาเพื่อความเหมาะสมในการตั้ง

งบประมาณในการจัดซ้ือ(คาเฉล่ีย 4.28)  
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ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด   

3 ลําดับแรก คือมีหลายขนาดหลายราคาเพ่ือความเหมาะสมในการตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือ 

(คาเฉล่ีย 4.47) รองลงมาอะไหลหางายราคาประหยัด(คาเฉล่ีย 4.37)  และมีรายการเสนอราคาคาซอม

พรอมอะไหลสวนประกอบตางๆสําหรับการบริการหลังการขายหลังหมดระยะประกัน1ป        

(คาเฉล่ีย 4.32) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือราคามีความเปนมาตรฐานตามท่ีรัฐกําหนด(คาเฉลี่ย 4.46) รองลงมาอะไหลหางายราคา

ประหยัด (คาเฉล่ีย 4.31) และอัตราคาบริการหลังการขายราคาประหยัด(คาเฉล่ีย 4.26) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด      

3 ลําดับแรก คือ ราคามีความเปนมาตรฐานตามที่รัฐกําหนด(คาเฉล่ีย 4.48) รองลงมามีหลายขนาด

หลายราคาเพ่ือความเหมาะสมในการต้ังงบประมาณในการจัดซ้ือ(คาเฉล่ีย 4.43) และอะไหลหางาย

ราคาประหยัด อัตราคาบริการหลังการขายราคาประหยัด เทากัน(คาเฉล่ีย 4.33) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   

พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร ให

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแกรองนายกเทศมนตรี/รองนายก

อบต.  (คาเฉล่ีย 4.48) นายกเทศมนตรี/นายกอบต.(คาเฉล่ีย  4.31) รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.     

(คาเฉล่ีย  4.29) และปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 4.09)   

  ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือการนัดหมายในการเขาแนะนําสินคาตรงตอเวลา(คาเฉลี่ย 4.44) 

รองลงมา การสงมอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลง  การติดตอกับทางบริษัทหรือ

พนักงานขายทําไดสะดวก(คาเฉล่ีย 4.40) และข้ันตอนในการขอขอมูลเพิ่มเติมมีความสะดวกรวดเร็ว

(คาเฉล่ีย 4.28)  

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด   

3 ลําดับแรก คือข้ันตอนในการขอขอมูลเพิ่มเติมมีความสะดวกรวดเร็ว(คาเฉล่ีย 4.58) รองลงมาการ
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สงมอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลง(คาเฉล่ีย 4.53) และการนัดหมายในการเขา

แนะนําสินคาตรงตอเวลา การติดตอกับทางบริษัทหรือพนักงานขายทําไดสะดวก เทากัน(คาเฉล่ีย 

4.47) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับ

แรก คือ  การติดตอกับทางบริษัทหรือพนักงานขายทําไดสะดวก (คาเฉล่ีย 4.17)  รองลงมาการสง

มอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลง การนัดหมายในการเขาแนะนําสินคา ตรงตอเวลา 

เทากัน(คาเฉล่ีย 4.14)  และข้ันตอนในการขอขอมูลเพิ่มเติมมีความสะดวกรวดเร็ว(คาเฉล่ีย 4.03) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ การสงมอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลง ข้ันตอนในการขอขอมูล

เพิ่มเติมมีความสะดวกรวดเร็ว  เทากัน(คาเฉล่ีย 4.33)  รองลงมาการนัดหมายในการเขาแนะนํา

สินคา ตรงตอเวลา การติดตอกับทางบริษัทหรือพนักงานขายทําไดสะดวก เทากัน(คาเฉล่ีย 4.29)

และทําเลที่ต้ังของบริษัทจําหนายมีแผนท่ีโดยสังเขปใหลูกคาติดตอไดสะดวก(คาเฉล่ีย 4.19) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   

พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร ใหระดับท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแกรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.(คาเฉล่ีย

4.29) ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.(คาเฉลี่ย 4.26) รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.(คาเฉล่ีย 4.28) และ

นายกเทศมนตรี/นายกอบต.(คาเฉล่ีย 4.21)   

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีชองทางในการติดตอหลายชองทาง(โทรศัพท,เวปไซต,จดหมาย,

จดหมายอิเล็กทรอนิกส)(คาเฉล่ีย 4.28) รองลงมา มีการใหบริการตรวจเช็คเคร่ืองยนตใหฟรี            

การออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของทองถ่ินอยางตอเนื่องเทากัน(คาเฉล่ีย 4.24) และพนักงาน

ใหบริการมีการแนะนําตัวเองดวยนามบัตรและเอกสารบงบอกความเปนเอกลักษณของบริษัท

จําหนาย (คาเฉล่ีย 4.12)  
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ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด   

3 ลําดับแรก คือ มีการใหบริการตรวจเช็คเคร่ืองยนตใหฟรี(คาเฉล่ีย 4.42) รองลงมามีการสงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ รถยนตอยางตอเนื่อง  มีชองทางในการติดตอหลายชองทาง       

(โทรศัพท,เวปไซต,จดหมาย,จดหมายอิเล็กทรอนิกส) เทากัน(คาเฉล่ีย 4.37) และการออกบูธของ

บริษัทในงานตางๆ ของทองถ่ินอยางตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.32) 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ การออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของทองถ่ินอยางตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.42) รองลงมา มี

ชองทางในการติดตอหลายชองทาง(โทรศัพท,เวปไซต,จดหมาย,จดหมายอิเล็กทรอนิกส)(คาเฉล่ีย 

4.32)  และมีการใหบริการตรวจเช็คเคร่ืองยนตใหฟรี(คาเฉล่ีย 4.06) 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ มีการใหบริการตรวจเช็คเคร่ืองยนตใหฟรีมีชองทางในการติดตอหลายชองทาง

(โทรศัพท,เวปไซต,จดหมาย,จดหมายอิเล็กทรอนิกส) การออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของ

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.43) รองลงมาการออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.19) และมีพนักงานขายเขามาแนะนําสินคาและบริการใหมๆเกี่ยวกับรถยนต

บรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะท่ีหนวยงาน

อยางตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 4.14) 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

สวนท่ี 6   ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของการใชรถยนต บรรทุกน้ําเอนกประสงค  รถยนต
ติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟา  รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเชียงใหม 
 
ปญหาดานปจจัยสภาพแวดลอม 

พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหามากท่ีสุดคือ

ปญหาเกี่ยวกับการแขงขันในธุรกิจรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม

ไฟฟา  และรถยนตบรรทุกขยะคิดเปนรอยละ68.0 รองลงมาปญหาดานเทคโนโลยีของ รถยนต

บรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา และรถยนตบรรทุกขยะคิดเปนรอย

ละ20.0 และมีงบประมาณไมเพียงพอในการจัดซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ัง

เครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะคิดเปนรอยละ13.0 

ปญหาปจจัยดานองคกร 

   พบวาปจจัยดานองคกร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหามากท่ีสุดคือปญหา

เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดซ้ือ คิดเปนรอยละ 60.0  รองลงมา ปญหาในโครงสรางและการ

จัดการในองคกร คิดเปนรอยละ 26.0 และปญหาดานการพัฒนาขององคกรตอการบริหารและการ

พัฒนาพื้นท่ี คิดเปนรอยละ 18.0 

ปญหาปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

              พบวาปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ 

ปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจการตัดสินใจสวนตัวเขามาเกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมา มี

การใชความสนิทสนมระหวางหนวยงานและผูขายเขามาเกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 28.0 และการ

ชักชวนของผูขายไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูซ้ือ คิดเปนรอยละ 9.0 
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ปญหาปจจัยดานปจเจกบุคคล 

 พบวาปจจัยดานปจเจกบุคคลผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด คือ ปญหาเกี่ยวกับ

ดานผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือไมมีประสบการณ คิดเปนรอยละ 55.0 รองลงมาคือ ผูซ้ือไมมี

ความสนใจและไมมีความชอบในตัวสินคาสวนตัวมาเกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 10.0 และปญหาดาน

การยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชน บุคลิกลักษณะ, ความรูความชํานาญ คิดเปนรอยละ 13.0 

ปญหาดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  

พบวาปญหาดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา

มากท่ีสุด คือหาอะไหลไดยาก คิดเปนรอยละ 47.0  รองลงมา คุณลักษณะของรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงคไมเปนไปอยางท่ีตองการคิดเปนรอยละ 41.0 และไมประหยัดน้ํามัน คิดเปน            

รอยละ 35.0 

ปญหาดานผลิตภัณฑรถยนตตดิตัง้เครนกระเชาซอมไฟฟา 

 พบวาปญหาดานผลิตภัณฑรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาผูตอบแบบสอบถามพบ

ปญหามากท่ีสุด คือ ไมมีอุปกรณเสริมมากับรถเชน เคร่ืองปรับอากาศ และเครื่องเสียง คิดเปน       

รอยละ 32.0 รองลงมาคือ หลังหมดประกัน 1 ปไมมีการใหบริการอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 24.0 

และหาอะไหลไดยาก คิดเปนรอยละ 23.0 

ปญหาดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกขยะ 

พบวาปญหาดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกขยะผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ    

ไมมีอุปกรณเสริมมากับรถ เชน เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองเสียง คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมา     

หาอะไหลไดยาก คิดเปนรอยละ 24.0 และคูมือการใชงานไมชัดเจน คิดเปนรอยละ 21.0  

ปญหาดานราคา 

พบวาปญหาดานราคา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุดคือ ราคาคาอะไหลแพงคิด

เปนรอยละ50.0 รองลงมาคือราคาไมมีความเปนมาตรฐานตามท่ีรัฐกําหนด คิดเปนรอยละ 48.0 และ
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อัตราคาบริการหลังการขายแพง ไมมีรายการเสนอราคาคาซอมพรอมอะไหลสวนประกอบตางๆ 

สําหรับการบริการหลังการขายหลังหมดระยะประกัน 1 ป  คิดเปนรอยละ 42.0 

ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย 

พบวาปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ ทําเล

ท่ีต้ังของบริษัทจําหนายไมสะดวกในการติดตอคิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาคือ การขอขอมูล

เพิ่มเติมไมคอยสะดวกและลาชา คิดเปนรอยละ 17.0 และไมมีความสะดวกในการติดตอทางบริษัท

และพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 13.0  

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  

              พบวาปญหาดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือ บริษัท

จัดจําหนายไมมีการจัดฝกอบรมความรู สัมมนาแกลูกคา คิดเปนรอยละ 49.0 รองลงมาคือไมมีการ

ใหบริการตรวจเช็คเคร่ืองยนตฟรี คิดเปนรอยละ 48.0 และการออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของ

ทองถ่ินไมตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 29.0 

5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต

บรรทุกติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้   

ปจจัยสภาพแวดลอม 

 ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 
รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยใน
ระดับมาก อันดับแรกคือ ภาวะราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลงรัฐบาล
จัดเก็บภาษีไดนอยทําใหเ งินรายรับลดลง  รองลงมาคือ  นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน
งบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอย  ไมเพียงพอกับภารกิจท่ี
ตองบริหารจัดการในพื้นท่ี  และงบประมาณประจําปไมเพียงพอเนื่องจากมีรายจายหลายดาน 
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ปจจัยดานองคกร 
 
        ปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ัง

เครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

เชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยอยูในระดับมาก 

อันดับแรกคือ ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการ

พัฒนาพื้นท่ี  รองลงมาคือ วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการตอบสนอง

ในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกรและโครงสรางและการจัดการในองคกร   

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ  

ทุกปจจัยอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร รองลงมา

คือ การชักชวนของผูขายสงผลตอการตองการสินคา และมีผลในระดับปานกลาง ไดแก ความสนิท

สนมระหวางหนวยงานของทานและผูขาย  

ปจจัยดานปจเจกบุคคล 

 ปจจัยดานปจเจกบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  รถยนต

ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟารถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหมพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ทุกปจจัยอยูในระดับ

มาก  อันดับแรกคือการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขายเชนบุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ

รองลงมาคือประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือและความสนใจและความชอบในตัว

สินคาของทาน 

อภิปรายผล 
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การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํ า
เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามตําแหนง ไดดังนี้ 
  
ปจจัยดานสภาพแวดลอม  
 
 พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร ใหระดับท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจทุกปจจยัมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก รองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.                 
รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต. ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. และนายกเทศมนตรี/นายกอบต.    

ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ภาวะราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลง

รัฐบาลจัดเก็บภาษีไดนอยทําใหเงินรายรับลดลงรองลงมา นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน

งบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับภารกิจท่ีตอง

บริหารจัดการในพื้นท่ีและงบประมาณประจําปไมเพียงพอเนื่องจากมีรายจายหลายดาน 

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  3 ลําดับแรก คือ นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับภารกิจท่ีตองบริหารจัดการในพ้ืนท่ี รองลงมา การแขงขัน

ในธุรกิจดานการนําเสนอรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟาและ

รถยนต บรรทุกขยะตอหนวยงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต

ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะ  

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ  ภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลงรัฐบาลจัดเก็บภาษีไดนอย

ทําใหเงินรายรับลดลง รองลงมา งบประมาณประจําปไมเพียงพอเนื่องจากมีรายจายหลายดาน และ

การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและ      

รถยนตบรรทุกขยะ  
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ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ ภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลงรัฐบาลจัดเก็บภาษี

ไดนอยทําใหเงินรายรับลดลง รองลงมา นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณสูองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับภารกิจท่ีตองบริหารจัดการใน

พื้นท่ี  การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา

และ      รถยนตบรรทุกขยะ  

ปจจัยดานองคกร 

 พบวาปจจัยดานองคกร ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกร ใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมาก ไดแก นายกเทศมนตรี/นายกอบต. รองนายกเทศมนตรี/

รองนายกอบต. และใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ไดแก 

ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.  

 ในปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําให

สงผลตอการบริหารและการพัฒนาพื้นท่ี  รองลงมา วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของ

ทานไดรับการตอบสนองในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกร และโครงสรางและการจัดการในองคกร   

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด  3 ลําดับแรก คือ  ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหาร

และการพัฒนาพื้นท่ี รองลงมา วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการ

ตอบสนองในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกรและโครงสรางและการจัดการในองคกร  

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการพัฒนา

พื้นท่ี  รองลงมา วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการตอบสนองในทางท่ีดี

จากพนักงานในองคกร โครงสรางและการจัดการในองคกร เทากัน และกระบวนการในการจัดซ้ือ

ขององคกรมีความชัดเจน  
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ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการ

พัฒนาพื้นท่ี รองลงมา วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทานไดรับการตอบสนอง

ในทางท่ีดีจากพนักงานในองคกรและโครงสรางและการจัดการในองคกร  

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล  

พบวาปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกรให

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียในระดับมากไดแก รองนายกเทศมนตรี/รองนายก

อบต.  ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. นายกเทศมนตรี/นายกอบต. รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต. 

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร รองลงมาการชักชวน

ของผูขายสงผลตอการตองการสินคาและความสนิทสนมระหวางหนวยงานของทานและผูขาย 

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 

ลําดับแรกคือ อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร รองลงมา การชักชวนของผูขายสงผล

ตอการตองการสินคา และความสนิทสนมระหวางหนวยงานของทานและผูขาย   

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร รองลงมา การชักชวนของผูขายสงผลตอ

การตองการสินคา และความสนิทสนมระหวางหนวยงานของทานและผูขาย  

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด        

3 ลําดับแรก คือ การชักชวนของผูขายสงผลตอการตองการสินคา รองลงมา อํานาจในการตัดสินใจ

ของแตละฝายในองคกร และความสนิทสนมระหวางหนวยงานของทานและผูขาย  

ปจจัยดานปจเจกบุคคล  
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พบวาปจจัยดานปจเจกบุคคล ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงในองคกรใหระดับท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจทุกปจจัย มีค า เฉ ล่ียในระดับมากไดแก  นายกเทศมนตรี /นายกอบต .  รอง

นายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. รองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต. ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.   

 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชน บุคลิกลักษณะ ความรูความ

ชํานาญ  รองลงมา ความสนใจและความชอบในตัวสินคาของทาน และประสบการณของผูมีอํานาจ

ในการตัดสินใจซ้ือ  

ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  

3 ลําดับแรก คือการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชนบุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ 

รองลงมา ประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ และความสนใจและความชอบในตัว

สินคาของทาน 

ตําแหนงปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ ประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ รองลงมาการยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอ

ผูขาย เชน บุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ  และความสนใจและความชอบในตัวสินคาของทาน 

ตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด       

3 ลําดับแรก คือ การยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชน บุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ  

รองลงมาประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ และความสนใจและความชอบในตัว

สินคาของทาน  

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุก

น้ําเอนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้   

 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
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   พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ ผูตอบแบบสอบถามให

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก เรียงลําดับ คือดานการจัดจําหนาย  

รองลงมา ดานราคา ดานผลิตภัณฑรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา ดานผลิตภัณฑรถยนต

บรรทุกขยะ ดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค และดานการสงเสริมการตลาด   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  รถยนตติดตั้งเครนกระเชาซอมไฟฟาและ   

รถยนตบรรทุกขยะ 

 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม

ไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีความปลอดภัยสูงในการขับ

ข่ี โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001หรือเปนโรงงานท่ี

ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต ซ่ึงไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของกุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดลําดับแรก

คือ การมีพนักงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วตามท่ีลูกคาตองการ และ

ไมสอดคลองกับผลการศึกษาธีระ จันทรวิจิตรกุล (2547)  ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

หมอแปลงไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา

ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ ความคงทนตอ

การใชงานและการใหบริการหลังการขาย     

 

 

ปจจัยดานราคา   
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    พบวาปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต

ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหม  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุกปจจัยมีอยูในระดับมาก 

ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับมากคือ ราคามีความเปนมาตรฐานตามท่ีรัฐกําหนด 

ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของกุสุมา อภิวรรธกกุล (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ การใหขอมูลราคา

ของสินคาแตละประเภท และไมสอดคลองกับผลการศึกษาธีระ จันทรวิจิตรกุล (2547) ท่ี ผล

การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากลําดับแรกคือ 

ระดับราคาขายสามารถตอรองราคาไดและระยะเวลาในการชําระเงิน    

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

 พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุก

ปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับมากคือ  การสง

มอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของกุสุมา อภิ

วรรธกกุล (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับ

มากท่ีสุดลําดับแรกคือการมีสินคาพรอมสําหรับการขายอยูเสมอ และสอดคลองกับผลการศึกษาธี

ระ จันทรวิจิตรกุล (2547) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในระดับมากที่สุดลําดับแรกคือ การสงมอบตรงตามกําหนดเวลา ความพรอมความรวดเร็วในการ

สง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    

                 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ รถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจทุก

ปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยพบวามีผลตอการตัดสินใจในระดับมากคือ  มีชองทาง
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ในการติดตอหลายชองทาง(โทรศัพท,เวปไซต,จดหมาย,จดหมายอิเล็กทรอนิกส) ซ่ึงไมสอดคลอง

กับผลการศึกษาของกุสุมา อภิวรรธกกุล (2546)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับ

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ การชักชวนจากผูประกอบการอูซอมรถยนต 

และไมสอดคลองกับผลการศึกษาธีระ จันทรวิจิตรกุล (2547)  ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือการเอาใจใสติดตาม

และความรูความสามารถของพนักงานขาย  

5.3 ขอคนพบจากการศึกษา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  

รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม มีขอคนพบท่ีนาสนใจโดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

ดานขอมูลท่ัวไป 
พบวาผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ มีรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงคจํานวน1 คันไม

มีรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและไมมีรถยนตบรรทุกขยะ ซ้ือรถยนตแตละประเภทคร้ัง
ลาสุดในรอบระยะเวลา 5 ถึง10 ป โดยผูตอบแบบสอบถามมีรถยนตท้ัง 3 ประเภท นอยท่ีสุดคือ ซ้ือ
รถยนตในรอบระยะเวลา มากกวา 15 ป    

ดานแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชา
ซอมไฟฟาและ รถยนตบรรทุกขยะ มากท่ีสุดคือพนักงานขายของบริษัทโดยแหลงขอมูลท่ีทําให
รูจักบริษัทจําหนายนอยท่ีสุดคือ ปายโฆษณา 

 
ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
 

คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ปจจัยดานสภาพแวดลอม รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม
ไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะ ในปจจัยยอยพบวาระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุดคือ ภาวะ
ราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสินคาราคาแพงผูบริโภคซ้ือสินคาลดลงรัฐบาลจัดเก็บภาษีไดนอยทําใหเงิน
รายรับลดลง   เม่ือจําแนกตามตําแหนงพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงใหระดับท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวนตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ให
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ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน มากท่ีสุดคือ นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอยไมเพียงพอกับภารกิจท่ีตองบริหารจัดการใน
พื้นท่ี 
 
ปจจัยดานองคกร 
 
 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ปจจัยดานองคกร รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและ
รถยนตบรรทุกขยะในปจจัยยอยพบวาระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุดคือ ระบบงานของ
องคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการบริหารและการพัฒนาพื้นท่ี เม่ือจําแนกตาม
ตําแหนงทุกตําแหนงใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครน

กระเชาซอมไฟฟา และรถยนตบรรทุกขยะในปจจัยยอยพบวาระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ มาก

ท่ีสุดคือ อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร  เม่ือจําแนกตามตําแหนง ทุกตําแหนงให

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวนตําแหนงรองปลัดเทศบาล/

รองปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากคือการชักชวนของผูขายสงผลตอการ

ตองการสินคา 

ปจจัยดานปจเจกบุคคล 
 
 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ปจจัยดานปจเจกบุคคล รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา 
และรถยนตบรรทุกขยะในปจจัยยอยพบวาระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุดคือการยอมรับ
และทัศนคติท่ีมีตอผูขายเชนบุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ เม่ือจําแนกตามตําแหนง ทุก
ตําแหนงใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวนตําแหนง
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ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจระดับมากคือ  ประสบการณของผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจซ้ือ 
  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ   

รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากในปจจัยยอยพบวาระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจดาน

ผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงคคือ  มีความปลอดภัยสูงในการขับข่ี  แตกตางกับดาน

ผลิตภัณฑรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในระดับมากคือโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 

9001 หรือ เปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต        

เครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับรองคุณภาพหรือเปน

ผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ โครงสรางแข็งแกรงทนทานสามารถใชงานบน

ถนนทุรกันดารไดดี เทากัน และรถยนตบรรทุกขยะมีขนาดบรรจุ(ลูกบาศกหลา)ใหเลือกหลาย

ขนาด   

ดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจในระดับมากที่สุดคือมีความปลอดภัยสูงในการขับข่ี เม่ือจําแนกตามตําแหนง

พบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากไป

ในทิศทางเดียวกัน  

ดานผลิตภัณฑรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับ

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดคือ โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสราง

ประกอบตัวถังรถยนต  เม่ือจําแนกตามตําแหนงสวนใหญผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด 

คือใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน  ยกเวนตําแหนงรอง

นายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.  และตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต. ใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในระดับมากคือ เครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ี
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ไดรับรองคุณภาพหรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ มีความปลอดภัยสูง

ในการขับข่ี ตามลําดับ   

ดานผลิตภัณฑรถยนตบรรทุกขยะ คนพบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดคือโรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานท่ีไดการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานการสรางประกอบตัวถัง

รถยนต  เม่ือจําแนกตามตําแหนงผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุดใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวน และตําแหนงนายกเทศมนตรี/นายกอบต.ให

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากคือ โครงสรางแข็งแกรงทนทาน   

ปจจัยดานราคา 

คนพบวาปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 

รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากคือ 

ราคามีความเปนมาตรฐานตามท่ีรัฐกําหนดเมื่อจําแนกตามตําแหนงพบวาผูตอบแบบสอบถามพบ

ปญหามากท่ีสุดใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวนตําแหนง

นายกเทศมนตรี/นายกอบต. และตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต.ใหระดับท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจคืออะไหลหางายราคาประหยัดและมีหลายขนาดหลายราคาเพื่อความเหมาะสมในการ

ต้ังงบประมาณในการจัดซ้ือในระดับมากเชนเดียวกัน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   

             คนพบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

ระดับมากคือ การสงมอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลงสอดคลองกับ เม่ือจําแนกตาม

ตําแหนง ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงรองปลัดเทศบาล/รองปลัดอบต. ซ่ึงแตกตางจากตําแหนง

นายกเทศมนตรี/นายกอบต. ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี/รองนายกอบต. ตําแหนงปลัดเทศบาล/
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ปลัดอบต. ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจคือ การนัดหมายในการเขาแนะนํา

สินคา ตรงตอเวลา  ข้ันตอนในการขอขอมูลเพิ่มเติมมีความสะดวกรวดเร็ว การติดตอกับทางบริษัท

หรือพนักงานขายทําไดสะดวก ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท้ังส้ิน 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด   

คนพบวาปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนก 

ประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก

คือมีชองทางในการติดตอหลายชองทาง(โทรศัพท,เวปไซต,จดหมาย,จดหมายอิเล็กทรอนิกส) เม่ือ

จําแนกตามตําแหนงพบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากท่ีสุด คือใหระดับท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในระดับมากไปในทิศทางเดียวกัน 

5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา    

  จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  
รถยนตบรรทุกติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  

ปจจัยสภาพแวดลอม   

พบวาปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต

ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหมมากที่สุดคือ งบประมาณท่ีไดรับของหนวยงานและนโยบายรัฐบาลในการ

สนับสนุนงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนท่ีนอย และสวนมากไม

เพียงพอกับภารกิจท่ีตองบริหารจัดการในพื้นท่ี  ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรแจง

วัตถุประสงคถึงความตองการใชงบประมาณไปยังรัฐบาลเพราะกระจายอํานาจของรัฐบาลในดาน

ภาระกิจตางๆท่ีมอบใหทองถ่ินดูแลจัดการรวมถึงการพัฒนาดานตางๆในพื้นท่ีตองใชเงิน

งบประมาณมากขนาดไหนทางดานบริษัทจําหนายควรมีการเสนอขายรถยนตท้ัง 3 ประเภท ใหมี
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การผอนชําระท้ังภายในปงบประมาณ หรือสามารถผอนชําระขามปงบประมาณไดโดยตามกรอบ

การใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถทําได 

ปจจัยดานองคกร 
 

พบวาปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนต
ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเชียงใหมอันดับแรกคือ ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหสงผลตอการ
บริหารและการพัฒนาพื้นท่ี ทางดานบริษัทจําหนายควรตองติดตามการพัฒนาของหนวยงานตางๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อทราบถึงความตองการของสินคาและบริการที่ตรงกับงานของแตละแหง 

  
ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล    
  

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะพบวาการชักชวนของ
ผูขายสงผลตอการตองการสินคา ซ่ึงเม่ือจําแนกตามตําแหนงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดังนั้นบริษัทจําหนายควรมีการเตรียมการนําเสนอท่ีดีเพื่อใหหนวยงานไดรับรูถึงความมี
มาตรฐานของสินคาและการบริการที่ดีโดยเฉพาะการบริการหลังการขายซ่ึงหนวยงานมีความ
ตองการอยางมากควรมีการนําเสนอใหชัดเจนเชนหลังสงมอบสินคาแลวในระหวางประกันสินคา 1 
ป ทุก      1 เดือน จะตองมีพนักงานติดตอสอบถามถึงการใชสินคามีปญหาหรือไม ทุก 3 เดือนมีการ
ใหบริการตรวจเช็คเคร่ืองยนตฟรีและหลังระยะเวลาประกัน 1 ป มีการใหบริการอยางตอเนื่องโดย
เสนออัตราคาบริการหลังการขายใหมีความเหมาะสมใหทางหนวยงานไดรับทราบ 

 
ปจจัยดานปจเจกบุคคล  

ปจจัยดานปจเจกบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  รถยนต

ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหมพบวา การยอมรับและทัศนคติท่ีมีตอผูขาย เชนบุคลิกลักษณะความรูความชํานาญ 

มีผลตอการตัดสินใจโดยรวม รวมถึงเม่ือจําแนกตามตําแหนงใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู

ในระดับมาก ดังนั้นบริษัทจําหนายควรมีการอบรมพนักงานขายโดยใหมีการแตงกายสุภาพ
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เรียบรอย มีมารยาทสุภาพเรียบรอย มีความรูความสามารถในการแนะนําและแจงรายละเอียดเกี่ยว

สินคาไดอยางถูกตองชัดเจน  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   

รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค พบวาโดยรวมใหความใสใจกับ ถังบรรจุน้ําควรประกอบ

จากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต อยูในระดับมาก  

รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา พบวาโดยรวมจะใหความสนใจถึงโรงงานที่ไดรับ

รองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสราง

ประกอบตัวถังรถยนต และความไดมาตรฐานของเครน ไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑ

ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับรองคุณภาพหรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ

อยูในในระดับมาก 

รถยนตบรรทุกขยะ พบวาโดยรวมจะใหความใสใจ ถึงโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบ

ตัวถังรถยนต อยูในระดับมาก 

พบวารถยนตท้ัง 3 ประเภทหนวยงาน ใหความใสใจ ถึงการประกอบรถยนตท่ีไดรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสราง

ประกอบตัวถังรถยนต อยูในระดับมากดังนั้นบริษัทจําหนายควรตองนําสินคาท่ีผลิตจากโรงงานท่ี

ไดมาตรฐานดังกลาวนําเสนอและนําสงหนวยงาน 

ดานปญหาท่ีผูซ้ือพบมากท่ีสุดคือ ไมมีอุปกรณเสริมมากับรถ เชน เคร่ืองปรับอากาศ และ

เคร่ืองเสียง ซ่ึงผูบริษัทผูจําหนายควรตองนําเสนออุปกรณเสริมดังกลาวใหครบถวนใหทาง

หนวยงานโดยในการกําหนด คุณลักษณะทางหนวยงานสามารถระบุไวใหครบถวนแลวนํามา

ประกอบแนบทายในเอกสารประกาศสอบราคา 
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ปญหาท่ีผูซ้ือพบมากอีกอยางคือบริการหลังการขายทางบริษัทจําหนาย ไมคอยเขาดูแลทํา

การซอมหรือเขามาบริการลาชา ทางบริษัทจําหนายควรตองใหความสําคัญอยางยิ่งในการสงชางเขา

ไปบริการที่หนวยงานภายใน 3วันหลังจากไดรับการติดตอจากทางหนวยงาน 

ปจจัยดานราคา 

 ลูกคาโดยสวนใหญใหระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจถึง ราคามีความเปนมาตรฐานตามที่รัฐ

กําหนด พบวาตําแหนงยิ่งสูงยิ่งใหความใสใจตอราคาท่ีมีความเปนมาตรฐานตามท่ีรัฐกําหนด

นอยลง (มีความยืดหยุนตอราคามากข้ึน) ทางบริษัทจําหนายควรนําเสนอราคาใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีรัฐกําหนด หากมีการเปล่ียนแปลงราคาท่ีสูงข้ึนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตองมีการช้ีแจง

เหตุผลประกอบใหชัดเจน  

     ปญหาท่ีผูซ้ือพบคือ งบประมาณรายไดประจําปเขาลาชาแตมีความตองการนํารถยนตแตละ

ประเภทท่ีต้ังไวงบประมาณประจําปมาใชบริการชุมชนดวน ทางบริษัทจําหนายควรเสนอให

หนวยงานผอนชําระในระยะเวลาปงบประมาณนั้นๆไดโดยไมคิดอัตราดอกเบ้ียเพิ่มเติม 

ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย 

  พบวาโดยรวมลูกคาตองการการสงมอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยําตามขอตกลง อยูใน

ระดับมากบริษัทจําหนายตองดําเนินการสงของใหทันตามกําหนดเวลาตามขอตกลง  

 การติดตอระหวางหนวยงานกับทางบริษัทหรือพนักงานขายทําใหไดสะดวกท้ังทางดาน

โทรศัพท จดหมาย จดหมายอิเลคทรอนิกส พนักงานของบริษัทตองมีการรายงานความคืบหนาการ

ติดตอจากลูกคาใหบริษัทอยางรวดเร็วทุกคร้ังเพื่อดําเนินการบริการลูกคาตอไป 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด   

พบวาโดยรวมหนวยงานใหความสนใจ ดานการติดตอหลายชองทาง(โทรศัพท, เวปไซต , 

จดหมาย,จดหมายอิเล็กทรอนิกส) อยูในระดับมาก ดังนั้นโรงงานผูผลิตและบริษัทจําหนาย ควรมี

การติดตามตรวจสอบการส่ือสารทางโทรศัพทของทุกฝายอยูเสมอวาสะดวกดีอยูตลอดหรือไม หาก

พบปญหาการส่ือสารดานนี้ตองดําเนินการแกไขทันที ดานเวปไซตตองมีการพัฒนาขอมูลขาวสาร
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ตางๆอยางตอเนื่อง ดานจดหมายอิเลคทรอนิกสตองตรวจสอบการเคล่ือนไหวขอมูลขาวสารอยาง

ตอเนื่องอยางนอยวันละ 2 คร้ัง ชวงเชา และกอนเลิกทํางานปกติเพื่อนําขอมูลมาดําเนินการตอไป  

 

 


