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สารบาญ 
 

 หน้า 
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บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ญ 
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 ฌ 

สารบาญ (ต่อ) 
 
                    หน้า 
 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์
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 ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์
                ของลูกคา้ จ  าแนกตามอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

31 

 ส่วนท่ี 4  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ในการ 
                ซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์ 65 
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                ซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์จ าแนกตาม 
                อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 73 

 ส่วนท่ี 6  ปัญหาในการซ้ือชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล  103 
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 ญ 

 
สารบาญตาราง 

 
ตาราง  หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 17 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 17 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 18 
4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 18 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
19 

6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของปัจจุบนั 

19 

7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยีห่อ้รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของปัจจุบนั 

20 

8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวสัดุท่ีใชผ้ลิต
กนัชน 

21 

9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคท่ี์
ตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 

21 

10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุก
ส่วนบุคคล 

22 

11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสท่ีจะซ้ือ
กนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 

22 

12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเวลาท่ีน ารถยนต์
ไปติดตั้งกนัชน 

23 

13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีน ารถยนต์
ไปติดตั้งกนัชน 

23 

14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีซ้ือกนั
ชนรถยนต ์

24 

   



 ฎ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ี

คน้หาก่อนตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 
25 

16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้น
การหาขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติม ก่อนตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 

26 

17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

26 

18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามร้านในการเลือก
ซ้ือ 

27 

19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การซ้ือกนัชนต่อคร้ัง 

27 

20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการปฏิบติัใน
กรณีท่ีไม่พอใจกนัชนท่ีซ้ือ 

28 

21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการปฏิบติักรณีท่ี
พอใจกนัชนท่ีซ้ือ 

28 

22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความพอใจ
ร้านจ าหน่ายกนัชนท่ีซ้ือ 

29 

23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถา้จะซ้ือกนัชน
ใหม่อีกจะไปร้านเดิมหรือไม่ 

29 

24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการแนะน าใหค้น
รู้จกัไปซ้ือกนัชนจากร้านท่ีซ้ือ 

30 

25 แสดงจ านวนและร้อยละของวสัดุท่ีใชผ้ลิตกนัชนท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ซ้ือ จ าแนกตามอาชีพ 

31 

26 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงค์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจซ้ือ
กนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพ 

32 

   

 



 ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
27 แสดงจ านวนและร้อยละของบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาชีพ 

33 

28 แสดงจ านวนและร้อยละของโอกาสท่ีจะซ้ือกันชนรถยนต์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

34 

29 แสดงจ านวนและร้อยละของเวลาท่ีน ารถยนต์ไปติดตั้ งกันชนของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

35 

30 แสดงจ านวนและร้อยละของวนัท่ีผูต้อบแบบสอบถามน ารถยนต์ไปติดตั้งกนั
ชน จ าแนกตามอาชีพ 

36 

31 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ี ท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือกนัชน จ าแนก
ตามอาชีพ 

37 

32 แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม คน้หาก่อน
ตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพ 

38 

33 แสดงจ านวนและร้อยละของระยะเวลาท่ีใชใ้นการหาขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ก่อนตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล จ าแนก
ตามอาชีพ 

39 

34 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

40 

35 แสดงจ านวนและร้อยละของร้านในการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาชีพ 

41 

36 แสดงจ านวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือกนัชนต่อคร้ังของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

42 

37 แสดงจ านวนและร้อยละของการปฏิบติัของผูต้อบแบบสอบถามในกรณีท่ีไม่
พอใจกนัชนท่ีซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

43 

38 แสดงจ านวนและร้อยละของการปฏิบติัของผูต้อบแบบสอบถามกรณีท่ีพอใจ
กนัชนท่ีซ้ือ จ าแนกตามอาชีพ 

44 

   



 ฐ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
39 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพอใจร้านจ าหน่ายกันชนท่ีซ้ือของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
45 

40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามถ้าจะซ้ือกันชนใหม่อีก 
จ าแนกตามอาชีพ 

46 

41 แสดงจ านวนและร้อยละ การแนะน าให้คนรู้จกัไปซ้ือกนัชนจากร้านท่ีซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

47 

42 แสดงจ านวนและร้อยละของวสัดุท่ีใชผ้ลิตกนัชนท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ซ้ือ  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

48 

43 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจซ้ือ
กนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

49 

44 แสดงจ านวนและร้อยละของบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

50 

45 แสดงจ านวนและร้อยละของโอกาสท่ีจะซ้ือกันชนรถยนต์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

51 

46 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามน ารถยนตไ์ปติดตั้ง
กนัชน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

52 

47 แสดงจ านวนและร้อยละของวนัท่ีผูต้อบแบบสอบถามน ารถยนตไ์ปติดตั้งกนั
ชน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

53 

48 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ี ท่ีซ้ือกนัชนของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

54 

49 แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามค้นหาก่อน
ตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

55 

50 แสดงจ านวนและร้อยละของระยะเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาในการหา
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจซ้ือกันชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

56 

 



 ฑ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
51 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
57 

52 แสดงจ านวนและร้อยละ ร้านในการเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

58 

53 แสดงจ านวนและร้อยละค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือกันชนต่อคร้ังของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

59 

54 แสดงจ านวนและร้อยละของการปฏิบติัของผูต้อบแบบสอบถาม ในกรณีท่ีไม่
พอใจกนัชนท่ีซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

60 

55 แสดงจ านวนและร้อยละของการปฏิบติัของผูต้อบแบบสอบถาม กรณีท่ีพอใจ
กนัชนท่ีซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

61 

56 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัความพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อร้าน
จ าหน่ายกนัชนท่ีซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

62 

57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามถา้จะซ้ือกนัชน
ใหม่อีกจะไปร้านเดิมหรือไม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

63 

58 แสดงจ านวนและร้อยละการแนะน าของผูต้อบแบบสอบถามให้คนรู้จกัไปซ้ือ
กนัชนจากร้านท่ีซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

64 

59 แสดงจ านวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

65 

60 แสดงจ านวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

66 

61 แสดงจ านวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

67 

62 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

68 

63 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคคล 

69 

   



 ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
64 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 
70 

65 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

71 

66 แสดงค่าเฉล่ีย ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

72 

67 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

74 

68 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ 

76 

69 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม   จ  าแนกตามอาชีพ 

78 

70 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ 

80 

71 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ 

82 

72 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

84 

73 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

86 

74 แสดงค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

88 

75 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

90 

76 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

92 

   



 ณ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
77 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
94 

78 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

95 

79 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

97 

80 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

99 

81 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

100 

82 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

102 

83 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาในการซ้ือ
กนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล  

103 

84 แสดงสรุปพฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์
ของลูกคา้ จ าแนกตามอาชีพ 

105 

85 แสดงสรุปพฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์
ของลูกคา้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

108 

86 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 112 
87 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลในการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก 

114 

88 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

115 

 
 



 ด 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

 
ตาราง  หน้า 
89 สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
118 

90 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

124 

91 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

126 

92 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

127 

 


