
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ 
กนัชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกันชนรถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย ์2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์องลูกคา้ในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยใ์น
อ าเภอเมือง เชียงใหม่ ท่ีซ้ือกันชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจากร้านตัวแทนจ าหน่ายกันชน   
จ านวน 270 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล           
ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 79.3 มีอายุ  31-
40 ปี ร้อยละ 48.9 มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 53.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 39.3 ประเภทรถยนตบ์รรทุกส่วน
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของปัจจุบนัคือ รถกระบะตอนเดียว (กระบะสองประตู) ร้อยละ 66.4 ยี่ห้อรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของปัจจุบนั คือ ยีห่อ้โตโยตา้ ร้อยละ 45.2  

 
 ส่วนที ่2 พฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณชิย์ของลูกค้า   

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วสัดุท่ีเลือกซ้ือกนัชนคือ เหล็ก    
ร้อยละ 45.9 วตัถุประสงค์ท่ีตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลคือ รถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนั
ชน ร้อยละ 39.7  บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลคือ ตวัเอง ร้อยละ 41.3 โอกาสท่ีจะซ้ือกนัชนรถยนต์ส่วนใหญ่คือ กนัชนเดิม
ช ารุด ร้อยละ 44.4  และเวลาท่ีน ารถยนตไ์ปติดตั้งกนัชนคือ 08.00 - 12.00 น. ร้อยละ 53.7 วนัท่ีน า
รถยนต์ไปติดตั้งกนัชน คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ ร้อยละ 81.9 สถานท่ีซ้ือกนัชนมากท่ีสุดคือ แมกซ์       
ออโตพ้ลสั (MAX AUTOPLUS) ร้อยละ 23.0  แหล่งขอ้มูลท่ีคน้หาก่อนตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนต์
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บรรทุกส่วนบุคคลคือ เพื่อน ร้อยละ 41.3 ระยะเวลาท่ีใชเ้วลาในการหาขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมก่อน
ตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลคือ หน่ึงสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.8 และขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือคือ คุณสมบติั ลกัษณะการใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 39.9  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี ร้านประจ าโดยจะเลือกดูหลายๆร้านแล้ว
เปรียบเทียบราคาสินคา้ ร้อยละ 68.5 ส าหรับค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือกนัชนต่อคร้ังคือ 2,001 – 
4,000 บาท ร้อยละ 71.5 และการปฏิบติัในกรณีท่ีไม่พอใจกนัชนท่ีซ้ือคือ เลิกซ้ือตราสินคา้นั้น ร้อย
ละ 70.0 และการปฏิบติักรณีท่ีพอใจกนัชนท่ีท่ีซ้ือคือ ซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด คิดเป็นร้อยละ 67.8    

ส าหรับระดบัความพอใจร้านจ าหน่ายกนัชนท่ีซ้ือ คือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 52.6 
และถา้จะซ้ือกนัชนใหม่อีกก็จะไปท่ีร้านเดิม ร้อยละ 91.5 ส่วนการแนะน าให้คนรู้จกัไปซ้ือกนัชน
จากร้านท่ีซ้ือคือ ไม่แน่ใจหรืออาจจะไม่แนะน า ร้อยละ 55.6    
 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซ้ือกันชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ของลูกค้า   
จ าแนกตามอาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 3.1 พฤติกรรมการซ้ือกันชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ของลูกค้า   
จ าแนกตามอาชีพ 
  
ตารางท่ี 84 แสดงสรุปพฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์องลูกคา้   
จ  าแนกตามอาชีพ 
 
พฤตกิรรมการซ้ือ 

อาชีพ 

รับจ้างทัว่ไปและ
เกษตรกร 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงานบริษัท 
เอกชน 

ค้าขาย/ประกอบ
กจิการส่วนตวั 

การเลือกซ้ือวสัดุท่ี
ใชผ้ลิตกนัชน เหลก็ (ร้อยละ 50.0) เหลก็ (ร้อยละ 37.7) เหลก็ (ร้อยละ 53.4) เหลก็ (ร้อยละ 44.6) 

วตัถุประสงคท่ี์
ตดัสินใจซ้ือกนัชน
รถยนตบ์รรทุกส่วน
บุคคล 

รถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนั
ชน ตอ้งการเปล่ียน
ใหเ้หมาะสมกบัการ
ใชง้าน เท่ากนั  
(ร้อยละ 35.7) 

รถยงัไม่ไดติ้ดตั้ง  
กนัชน  
(ร้อยละ 40.3) 

ตอ้งการเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัการใช้
งาน (ร้อยละ 46.6) 

รถยงัไม่ไดติ้ดตั้ง  
กนัชน  
(ร้อยละ 47.7) 
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ตารางท่ี 84 (ต่อ) แสดงสรุปพฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์อง
ลูกคา้ จ าแนกตามอาชีพ 
 
พฤตกิรรมการซ้ือ 

อาชีพ 

รับจ้างทัว่ไปและ
เกษตรกร 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงานบริษัท 
เอกชน 

ค้าขาย/ประกอบ
กจิการส่วนตวั 

บุคคลท่ีมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ
หรือมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกนั
ชนรถยนตบ์รรทุก
ส่วนบุคคล 

ตวัเอง  
(ร้อยละ 67.1) 

ตวัเอง  
(ร้อยละ 57.1) 

ตวัเอง  
(ร้อยละ 53.4) 

ตวัเอง 
(ร้อยละ 49.2) 

โอกาสท่ีจะซ้ือกนั
ชนรถยนต ์

กนัชนเดิมช ารุด 
(ร้อยละ 51.4) 

กนัชนเดิมช ารุด 
(ร้อยละ 41.6) 

กนัชนเดิมช ารุด 
(ร้อยละ 43.1) 

กนัชนเดิมช ารุด 
(ร้อยละ 41.5) 

เวลาท่ีน ารถยนตไ์ป
ติดตั้งกนัชน 

13.00 - 17.00 น. 
(ร้อยละ 54.3) 

08.00 - 12.00 น. 
(ร้อยละ 55.8) 

08.00 - 12.00 น. 
(ร้อยละ 63.8) 

08.00 - 12.00 น. 
(ร้อยละ 50.8) 

วนัท่ีน ารถยนตไ์ป
ติดตั้งกนัชน 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 84.3) 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 81.8) 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 75.9) 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 84.6) 

สถานท่ีซ้ือกนัชน แชมป์ประดบัยนต ์
(ร้อยละ 27.1) 

แมกซ์ ออโตพ้ลสั 
(MAX 
AUTOPLUS) 
(ร้อยละ 22.1) 

แมกซ์ ออโตพ้ลสั 
(MAX 
AUTOPLUS) 
 (ร้อยละ 27.6) 

แมกซ์ ออโตพ้ลสั 
(MAX 
AUTOPLUS) 
(ร้อยละ 23.1) 

แหล่งขอ้มูลท่ีคน้หา
ก่อนตดัสินใจซ้ือ
กนัชนรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล 

เพื่อน (ร้อยละ 70.0) เพื่อน (ร้อยละ 55.8) เพื่อน (ร้อยละ 53.4) เพื่อน (ร้อยละ 55.4) 

ระยะเวลาท่ีใชใ้น
การหาขอ้มูล
ข่าวสารเพ่ิมเติม 
ก่อนตดัสินใจซ้ือ
กนัชนรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล 

หน่ึงสปัดาห์ 
(ร้อยละ 45.7) 

หน่ึงสปัดาห์  
(ร้อยละ 37.7) 

หน่ึงสปัดาห์  
(ร้อยละ 29.3) 

หน่ึงสปัดาห์  
(ร้อยละ 36.9) 
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ตารางท่ี 84 (ต่อ) แสดงสรุปพฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์อง
ลูกคา้ จ าแนกตามอาชีพ 
 
พฤตกิรรมการซ้ือ 

อาชีพ 

รับจ้างทัว่ไปและ
เกษตรกร 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงานบริษัท 
เอกชน 

ค้าขาย/ประกอบ
กจิการส่วนตวั 

การหาขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือ 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน   
(ร้อยละ 65.7) 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน   
(ร้อยละ 71.4) 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน   
(ร้อยละ 51.7) 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน   
(ร้อยละ 61.5) 

การมีร้านประจ าใน
การซ้ือ 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้ 
(ร้อยละ 77.1) 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้  
(ร้อยละ 80.5) 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้  
 (ร้อยละ 58.6) 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้  
( ร้อยละ 66.2) 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การซ้ือกนัชนต่อ
คร้ัง 

2,001 – 4,000 บาท  
(ร้อยละ 77.1) 

2,001 – 4,000 บาท  
(ร้อยละ 80.5) 

2,001 – 4,000 บาท  
(ร้อยละ 58.6) 

2,001 – 4,000 บาท  
(ร้อยละ 66.2) 

การปฏิบติัในกรณี
ท่ีไม่พอใจกนัชนท่ี
ซ้ือ 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น  (ร้อยละ 74.3) 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น  (ร้อยละ 66.2) 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น (ร้อยละ 79.3) 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น (ร้อยละ 61.5) 

การปฏิบติักรณีท่ี
พอใจกนัชนท่ีร้าน
ท่ีซ้ือมากท่ีสุด 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด  
(ร้อยละ 67.1) 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด   
(ร้อยละ 66.2) 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด  
(ร้อยละ 72.4) 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด  
 (ร้อยละ 66.2) 

ระดบัความพอใจ
ร้านจ าหน่ายกนัชน
ท่ีซ้ือ 

พอใจมาก   
(ร้อยละ 51.4) 

พอใจมาก  
(ร้อยละ 54.5) 

พอใจมาก  
 (ร้อยละ 52.2) 

พอใจมาก  
(ร้อยละ 49.2) 

ถา้จะซ้ือกนัชนใหม่
อีกจะไปร้านเดิม
หรือไม่ 

จะซ้ือร้านเดิม  
(ร้อยละ 88.6) 

จะซ้ือร้านเดิม  
(ร้อยละ 97.4) 

จะซ้ือร้านเดิม  
(ร้อยละ 89.7) 

จะซ้ือร้านเดิม  
(ร้อยละ 89.2) 

การแนะน าใหค้น
รู้จกัไปซ้ือกนัชน
จากร้านท่ีซ้ือ 

ไม่แน่ใจหรืออาจจะ
ไม่แนะน า (ร้อยละ 
52.9) 

ไม่แน่ใจหรืออาจจะ
ไม่แนะน า (ร้อยละ 
62.3) 

แนะน าแน่นอน  
(ร้อยละ 53.4) 

ไม่แน่ใจหรืออาจจะ
ไม่แนะน า (ร้อยละ 
58.5) 
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3.2 พฤติกรรมการซ้ือกันชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ของลูกค้า   
จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
ตารางท่ี 85 แสดงสรุปพฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์องลูกคา้   
จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
พฤตกิรรมการซ้ือ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
ต า่กว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

การเลือกซ้ือวสัดุท่ี
ใชผ้ลิตกนัชน 

สแตนเลส  
(ร้อยละ 42.1) 

เหลก็  
(ร้อยละ 50.0) 

เหลก็  
(ร้อยละ 42.0) 

เหลก็  
(ร้อยละ 48.9) 

วตัถุประสงคท่ี์
ตดัสินใจซ้ือกนัชน
รถยนตบ์รรทุกส่วน
บุคคล 

รถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนั
ชน (ร้อยละ 44.7) 

รถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนั
ชน (ร้อยละ 38.7) 

รถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนั
ชน (ร้อยละ 39.5) 

รถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนั
ชน (ร้อยละ 48.9) 

บุคคลท่ีมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ
หรือมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกนั
ชนรถยนตบ์รรทุก
ส่วนบุคคล 

ตวัเอง  
(ร้อยละ 55.3) 

ตวัเอง  
(ร้อยละ 62.3) 

ตวัเอง 
(ร้อยละ 49.4) 

ตวัเอง  
(ร้อยละ 60.0) 

โอกาสท่ีจะซ้ือกนั
ชนรถยนต ์

กนัชนเดิมช ารุด 
(ร้อยละ 34.2) 

กนัชนเดิมช ารุด 
(ร้อยละ 50.9) 

กนัชนเดิมช ารุด 
(ร้อยละ 46.9) 

ซ้ือรถยนตใ์หม่ 
(ร้อยละ 40.0) 

เวลาท่ีน ารถยนตไ์ป
ติดตั้งกนัชน 

08.00 - 12.00 น. 
(ร้อยละ 55.3) 

08.00 - 12.00 น. 
(ร้อยละ 51.9) 

08.00 - 12.00 น. 
(ร้อยละ 50.6) 

08.00 - 12.00 น. 
(ร้อยละ 62.2) 

วนัท่ีน ารถยนตไ์ป
ติดตั้งกนัชน 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 71.1) 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 84.9) 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 77.8) 

วนัเสาร์-อาทิตย ์
(ร้อยละ 9.1.1) 

สถานท่ีซ้ือกนัชน แมกซ์ ออโตพ้ลสั 
(MAX 
AUTOPLUS)  
(ร้อยละ 31.6) 

แชมป์ประดบัยนต ์
(ร้อยละ 25.5) 

แมกซ์ ออโตพ้ลสั 
(MAX 
AUTOPLUS)  
(ร้อยละ 27.2) 

แมกซ์ ออโตพ้ลสั 
(MAX 
AUTOPLUS)  
(ร้อยละ 20.0) 

แหล่งขอ้มูลท่ีคน้หา
ก่อนตดัสินใจซ้ือ
กนัชนรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล 

เพื่อน (ร้อยละ 68.4) เพื่อน (ร้อยละ 60.4) เพื่อน (ร้อยละ 55.6) เพื่อน (ร้อยละ 53.3) 
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ตารางท่ี  85 (ต่อ)  แสดงสรุปพฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์อง
ลูกคา้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
พฤตกิรรมการซ้ือ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
ต า่กว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ระยะเวลาท่ีใชใ้น
การหาขอ้มูล
ข่าวสารเพ่ิมเติม 
ก่อนตดัสินใจซ้ือ
กนัชนรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล 

หน่ึงสปัดาห์  
(ร้อยละ 36.8) 

หน่ึงสปัดาห์  
(ร้อยละ 40.6) 

หน่ึงสปัดาห์  
(ร้อยละ 38.3) 

หน่ึงสปัดาห์  
(ร้อยละ 31.1) 

การหาขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือ 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน  
(ร้อยละ 65.8) 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน  
(ร้อยละ 65.1) 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน  
(ร้อยละ 60.5) 

คุณสมบติั ลกัษณะ
การใชง้าน  
(ร้อยละ 62.2) 

การมีร้านประจ าใน
การซ้ือ 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆ ร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้  
(ร้อยละ 76.3) 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆ ร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้  
(ร้อยละ 69.8) 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆ ร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้  
(ร้อยละ 67.9) 

ไม่มีร้านประจ า
เลือกดูหลายๆ ร้าน
แลว้เปรียบเทียบ
ราคาสินคา้  
(ร้อยละ 60.0) 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การซ้ือกนัชนต่อ
คร้ัง 

2,001 – 4,000 บาท
(ร้อยละ 73.7) 

2,001 – 4,000 บาท 
(ร้อยละ 73.6) 

2,001 – 4,000 บาท 
(ร้อยละ 72.8) 

 2,001 – 4,000 บาท 
(ร้อยละ 62.2) 

การปฏิบติัในกรณี
ท่ีไม่พอใจกนัชนท่ี
ซ้ือ 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น (ร้อยละ 84.2) 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น (ร้อยละ 67.9) 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น (ร้อยละ 71.6) 

เลิกซ้ือตราสินคา้
นั้น (ร้อยละ 60.0) 

การปฏิบติักรณีท่ี
พอใจกนัชนท่ีร้าน
ท่ีซ้ือมากท่ีสุด 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด  
(ร้อยละ 73.7) 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด  
(ร้อยละ 69.8) 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด  
(ร้อยละ 64.2) 

ซ้ือตราสินคา้นั้น
ตลอด  
(ร้อยละ 64.4) 

ระดบัความพอใจ
ร้านจ าหน่ายกนัชน
ท่ีซ้ือ 

พอใจมาก  
(ร้อยละ 50.0) 

พอใจมาก  
(ร้อยละ 55.7) 

พอใจมาก  
(ร้อยละ 53.1) 

พอใจมาก  
(ร้อยละ 46.7) 

ถา้จะซ้ือกนัชนใหม่
อีกจะไปร้านเดิม
หรือไม่ 

จะซ้ือร้านเดิม 
(ร้อยละ 89.5) 

จะซ้ือร้านเดิม 
 (ร้อยละ 91.5) 

จะซ้ือร้านเดิม  
(ร้อยละ 93.8) 

จะซ้ือร้านเดิม  
(ร้อยละ 88.9) 

การแนะน าใหค้น
รู้จกัไปซ้ือกนัชน 

ไม่แน่ใจหรืออาจจะ
ไม่แนะน า  
(ร้อยละ 65.8)  

แนะน าแน่นอน 
และไม่แน่ใจหรือ
อาจจะไม่แนะน า 
(ร้อยละ 52.9) 

ไม่แน่ใจหรืออาจจะ
ไม่แนะน า 
 (ร้อยละ 58.0) 

ไม่แน่ใจหรืออาจจะ
ไม่แนะน า  
(ร้อยละ 55.6) 
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ส่วนที่ 4 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือกัน
ชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพือ่การพาณชิย์ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยโ์ดยรวม
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.68) ด้านกระบวนการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.60) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.44) ดา้นการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.26) และให้ความส าคญัในระดบัมากคือ
ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.17) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก คือ การให้การรับประกนั (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือ ความ
แข็งแรง ทนทาน (ค่าเฉล่ีย 4.90) และบริการหลงัการขาย เช่น การรับซ่อมแซมกนัชน (ค่าเฉล่ีย 
4.54)  

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้านราคาโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.83) รองลงมา 
คือ ราคาสามารถต่อรองได ้ราคาถูกกวา่ผูจ้  าหน่ายร้านอ่ืน ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.27) และให้
ความส าคญัในระดบัมากคือ กนัชนมีใหเ้ลือกหลายราคา (ค่าเฉล่ีย 4.18)  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.26) โดยให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก คือ มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน 
(ค่าเฉล่ีย 4.68) รองลงมา การเดินทางในการเขา้รับบริการสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.57) และระบบการจอง
คิวก่อนเขา้รับบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24)  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากล าดบัแรก คือ การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ให้ผ่อนช าระกบั
บตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ีย 0%) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมา แผน่พบั
ใหค้วามรู้ การเลือกใชก้นัชนรถยนตใ์หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.79) และการโฆษณาตาม
ส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.76)  
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ปัจจัยด้านบุคคล  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก คือ จ านวนพนกังานเพียงพอในการให้บริการ  (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมา 
พนักงานมีความรู้ความช านาญในงาน (ค่าเฉล่ีย 4.58) และพนักงานให้ความช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหา (ค่าเฉล่ีย 4.81)  

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
กระบวนการบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) โดยให้ความส าคญักับ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก คือ  เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกใน
การใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.81) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการท างาน (การติดตั้ง การออกใบเสร็จ
ช าระเงิน) (ค่าเฉล่ีย 4.50) และการโทรศพัทแ์จง้ลูกคา้ เม่ือสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือไดม้าถึงแลว้ (ค่าเฉล่ีย 
4.48) 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก คือ ท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.69) รองลงมา
ให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ การจดัวางเคร่ืองมือในการปฏิบติังานมีความปลอดภยัต่อลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) และหอ้งรับรอง/หอ้งน ้าส าหรับลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.93)  
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ตารางท่ี 86 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด  
ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.44 
(มากท่ีสุด) 

การใหก้ารรับประกนั 5.00 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา 4.17 
(มาก) 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ 4.83 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย   4.26 
(มากท่ีสุด) 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน 4.68 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.57 
(มาก) 

การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบับตัร
เครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ีย 0%) 

3.85 
(มาก) 

ดา้นบุคคล 4.67 
(มากท่ีสุด) 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ 5.00 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นกระบวนการบริการ 4.60 
(มากท่ีสุด) 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.81 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.10 
(มาก) 

ท่ีจอดรถเพียงพอ 4.69 
(มากท่ีสุด) 

 
จากตารางท่ี 86 ผลการศึกษาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุดคือ การใหก้ารรับประกนั  
 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคาโดยรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของ
ราคากบัคุณภาพสินคา้ 
 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุดคือ มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากคือ การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ให้ผอ่นช าระกบับตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่
มีดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ีย 0%) เป็นตน้ 



 113 

ผลการศึกษาปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
บุคคลโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากคือ จ านวนพนกังาน
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

ผลการศึกษาปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นบุคคลโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากคือ เวลา
เปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ท่ีจอดรถเพียงพอ 
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ตารางท่ี 87 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลในการซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก 
ล าดบั
ที ่

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

ปัจจยัหลกั 

1 การใหก้ารรับประกนั  5.00 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

1 จ านวนพนกังานเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ  

5.00 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นบุคคล 

2 ความแขง็แรง ทนทาน  4.90 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

3 พนกังานมีความรู้ความช านาญในงาน  4.85 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นบุคคล 

4 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ
สินคา้  

4.83 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา 

5 เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใช้
บริการ  

4.81 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

5 พนกังานใหค้วามช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหา  

4.81 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นบุคคล 

6 พนกังานขายใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักนั
ชนรถยนต ์ 

4.76 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นบุคคล 

7 พนกังานเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  4.69 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นบุคคล 

7 ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.69 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

8 มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.68 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

9 การเดินทางในการเขา้รับบริการสะดวก  4.57 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

10 บริการหลงัการขาย เช่น การรับ
ซ่อมแซมกนัชน  

4.54 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
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ส่วนที ่5  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือกัน
ชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพือ่การพาณชิย์ จ าแนกตามอาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

5.1 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือกันชน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพือ่การพาณชิย์ จ าแนกตามอาชีพ 

 
ตารางท่ี 88 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
อาชีพ ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปและ
เกษตรกร 

การใหก้ารรับประกนั  
 

5.00 มากท่ีสุด 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

การใหก้ารรับประกนั  5.00 มากท่ีสุด 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

การใหก้ารรับประกนั  5.00 มากท่ีสุด 

คา้ขาย/
ประกอบ
กิจการส่วนตวั 

การใหก้ารรับประกนั  5.00 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา 
 

อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปและ
เกษตรกร 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้  4.73 มากท่ีสุด 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้  4.88 มากท่ีสุด 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้  4.83 มากท่ีสุด 

คา้ขาย/
ประกอบ
กิจการส่วนตวั 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้  4.89 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 88 (ต่อ) สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
อาชีพ ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปและ
เกษตรกร 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.66 มากท่ีสุด 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.68 มากท่ีสุด 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.60 มากท่ีสุด 

คา้ขาย/
ประกอบ
กิจการส่วนตวั 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.78 มากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปและ
เกษตรกร 

การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบั
บตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
(ดอกเบ้ีย 0%)  

3.84 มาก 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบั
บตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
(ดอกเบ้ีย 0%)  

3.90 มาก 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบั
บตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
(ดอกเบ้ีย 0%)  

3.88 มาก 

คา้ขาย/
ประกอบ
กิจการส่วนตวั 

แผน่พบัใหค้วามรู้ การเลือกใชก้นัชนรถยนตใ์ห้
เหมาะสมกบัการใชง้าน  

3.80 มาก 

ดา้นบุคคล อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปและ
เกษตรกร 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 

คา้ขาย/
ประกอบ
กิจการส่วนตวั 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 88 (ต่อ) สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
อาชีพ ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นกระบวนการ
บริการ 

อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปและ
เกษตรกร 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.70 มากท่ีสุด 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.86 มากท่ีสุด 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.93 มากท่ีสุด 

คา้ขาย/
ประกอบ
กิจการส่วนตวั 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.78 มากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไปและ
เกษตรกร 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.57 มากท่ีสุด 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.71 มากท่ีสุด 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.81 มากท่ีสุด 

คา้ขาย/
ประกอบ
กิจการส่วนตวั 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.66 มากท่ีสุด 
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5.2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือกันชน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพือ่การพาณชิย์ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

ตารางท่ี 89 สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

การใหก้ารรับประกนั  
 

5.00 มากท่ีสุด 

10,000-20,000 
บาท 

การใหก้ารรับประกนั  5.00 มากท่ีสุด 

20,001-30,000 
บาท 

การใหก้ารรับประกนั  5.00 มากท่ีสุด 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

การใหก้ารรับประกนั  5.00 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา 
 

ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ 4.82 มากท่ีสุด 

10,000-20,000 
บาท 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ 4.78 มากท่ีสุด 

20,001-30,000 
บาท 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ 4.84 มากท่ีสุด 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ 4.96 มากท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.79 มากท่ีสุด 

10,000-20,000 
บาท 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.67 มากท่ีสุด 

20,001-30,000 
บาท 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.62 มากท่ีสุด 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน  4.73 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 89 (ต่อ) สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบั
บตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
(ดอกเบ้ีย 0%)  

3.87 มาก 

10,000-20,000 
บาท 

การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบั
บตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
(ดอกเบ้ีย 0%)  

3.85 มาก 

20,001-30,000 
บาท 

การจดัรายการพิเศษต่างๆ เช่น ใหผ้อ่นช าระกบั
บตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
(ดอกเบ้ีย 0%)  

3.89 มาก 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

แผน่พบัใหค้วามรู้ การเลือกใชก้นัชนรถยนตใ์ห้
เหมาะสมกบัการใชง้าน  

3.78 มาก 

ดา้นบุคคล ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 

10,000-20,000 
บาท 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 

20,001-30,000 
บาท 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

จ านวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  5.00 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการ
บริการ 

ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.68 มากท่ีสุด 

10,000-20,000 
บาท 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.80 มากท่ีสุด 

20,001-30,000 
บาท 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.86 มากท่ีสุด 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ 4.87 มากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.61 มากท่ีสุด 

10,000-20,000 
บาท 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.65 มากท่ีสุด 

20,001-30,000 
บาท 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.73 มากท่ีสุด 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

ท่ีจอดรถเพียงพอ  4.76 มากท่ีสุด 
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ส่วนที ่6 ปัญหาในการซ้ือชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  
ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหาในการซ้ือกนั 3 ล าดบัแรก คือ ร้านตวัแทนจ าหน่ายมี

น้อยราย ร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ ไม่มีบริการหลงัการขาย ร้อยละ 30.0 และกนัชนมีรูปแบบให้
เลือกนอ้ย ร้อยละ 20.7   

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ
กนัชนรถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ อภิปรายผลตามทฤษฎีส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
กระบวนการบริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และใช้แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นค าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
คือ 6Ws และ 1H ประกอบไปดว้ย WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ 
HOW? เพื่อหาค าตอบ 7Os คือ Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets 
Operations ซ่ึงใช้ค  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง แต่เน่ืองจากการศึกษาเร่ืองกันชนน้ี ยงัไม่มีวรรณกรรมท่ีมีลักษณะ
เหมือนกนักบัสินคา้ดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงใชว้รรณกรรมท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาใชใ้นการอภิปราย
ผล โดยใช้ผลการศึกษาโดยรวมของปัจจยัหลกัและไม่น าปัจจยัย่อยมาใช้ เน่ืองจากขอ้ค าถามของ
ปัจจยัย่อยในแต่ละด้านมีลกัษณะค าถามท่ีไม่เหมือนกนั จึงไม่สามารถท่ีจะอภิปรายผลในแต่ละ
ปัจจยัยอ่ยได ้และไดใ้ช้ผลการศึกษาสินคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์รถยนตข์อง ประศาสน์ เฉลิมประเสริฐ 
(2548) นิศาชล ญาณะนนท์ (2548) และมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) มาเปรียบเทียบ สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชยใ์นล าดบัแรก 
คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิศาชล ญาณะนนท ์(2548) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตข์องบริษทั อิเทอร์นลั
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในล าดบัแรก
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออุปกรณ์ประดับยนต์ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโดยรวมในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผล
การศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประศาสน์ เฉลิมประเสริฐ (2548) 
และนิศาชล ญาณะนนท ์(2548) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมใน
ระดบัมาก 
 ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการศึกษาของประศาสน์ 
เฉลิมประเสริฐ (2548) และนิศาชล ญาณะนนท ์(2548) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ี
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด  
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประศาสน์ เฉลิมประเสริฐ (2548) 
และนิศาชล ญาณะนนท ์(2548) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมใน
ระดบัมาก  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมในระดบัมาก   
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประศาสน์ เฉลิมประเสริฐ (2548) นิศาชล ญาณะนนท์ (2548) และ
มาวภิา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบั
มากเหมือนกนั 

ปัจจัยด้านบุคคล  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มา
วิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบั
มากท่ีสุดเช่นกนั 

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 
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ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมากเช่นกนั 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ สามารถอภิปรายผลกบัแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และทบทวนวรรณกรรมท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการศึกษาไดด้งัน้ี  

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย ด้าน
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวภิา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอายุ ท่ี
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,001 บาท และมีอาย ุ41-50 ปี 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ คือ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซ้ือกนัชนท่ีผลิตจากเหล็ก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัว
จ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่อุปกรณ์ประดบัยนตป์ระเภทอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความบนัเทิงท่ี
ซ้ือคือ ล าโพง และอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงามท่ีซ้ือคือ ชุดไฟหรือไฟสี   

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการซ้ือ  
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ท่ีตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลเพราะรถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนัชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) 
ท่ีผลการศึกษาพบวา่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตคื์อ เพื่อความสวยงามของรถ    

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบับทบาทของกลุ่มต่างๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ จาก
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลดว้ย 
ตวัเอง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่บุคคลท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจหรือมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์คือ ตวัเอง 
และลกัษณะการตดัสินใจซ้ือคือ ตดัสินใจดว้ยตวัเอง   

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือสินคา้และ
บริการอ่ืนๆ จากการศึกษาพบว่า โอกาสท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือกนัชนรถยนต์คือ  
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กนัชนเดิมช ารุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวภิา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่
โอกาสท่ีซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตคื์อ ตอ้งการตกแต่งรถยนตเ์พิ่มเติม   

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัแหล่งหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภค
จะไปซ้ือ จากการศึกษาพบว่า สถานท่ีซ้ือกนัชนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ร้านแมกซ์ 
ออโตพ้ลสั (MAX AUTOPLUS) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ี
ผลการศึกษาพบวา่ ร้านอุปกรณ์ประดบัยนตท่ี์นิยมซ้ือคือ ร้านอ านวยมอเตอร์แอร์ และร้านอุปกรณ์
ประดบัยนตท่ี์ใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ ร้านอ านวยมอเตอร์แอร์เช่นกนั 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร เป็นค าถามท่ีตอ้งหาค าตอบเก่ียวกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าประกอบด้วย การรับรู้แหล่งข้อมูลของสินค้า จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม     
ส่วนใหญ่คน้หาแหล่งขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจากเพื่อน โดยมีการ
หาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือในดา้นคุณสมบติัและลกัษณะการใชง้าน ใชร้ะยะเวลาในการ
หาขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมก่อนตดัสินใจซ้ือหน่ึงสัปดาห์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาวิภา 
อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีผลการศึกษาพบว่า แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้สนใจและตดัสินใจซ้ือุปกรณ์ประดบั
ยนต์คือ แผ่นพบัหรือใบปลิว แต่สอดคลอ้งกนัในเร่ืองการประเมินทางเลือกท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณ์ประดบัยนตคื์อ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์  
 
ข้อค้นพบ 

 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ 
ซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชยมี์ขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
 ด้านข้อมูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท และประเภทรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของปัจจุบนัคือ รถกระบะตอนเดียว (กระบะสองประตู) ยีห่อ้โตโยตา้ 

 
 ด้านพฤติกรรมการซ้ือ มีข้อค้นพบจากผลการศึกษาดังนี้ 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือกนัชนท่ีผลิตจากเหล็ก โดยมีวตัถุประสงค์

ในการซ้ือเพราะรถยงัไม่ไดติ้ดตั้งกนัชน   
2. โอกาสท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามจะซ้ือกันชนรถยนต์คือ เม่ือกันชนเดิมช ารุด  

รองลงมาคือ เม่ือซ้ือรถยนตใ์หม่ และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง วนัท่ีน ารถยนตไ์ปติดตั้งส่วนใหญ่ คือ 
วนัเสาร์-อาทิตย ์  
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3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติั ลกัษณะการใช้
งาน และราคาของสินค้า ก่อนตดัสินใจซ้ือกันชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจากเพื่อนและใช้
ระยะเวลาเวลาในการหาขอ้มูลหน่ึงสัปดาห์   

4. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ มีร้านประจ า จะเลือกดูหลายๆ ร้านแล้ว
เปรียบเทียบราคาสินคา้  

5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือกนัชนต่อคร้ังระหว่าง  
2,001 – 4,000 บาท  

6. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการปฏิบติัในกรณีท่ีไม่พอใจกนัชนท่ีซ้ือคือ เลิก
ซ้ือตราสินคา้นั้น และปฏิบติักรณีท่ีพอใจคือ ซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด และบอกคนใกลชิ้ดเก่ียวกบั
ตราสินคา้นั้น  

7. จากปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ในแต่ละปัจจยัดงัแสดงในตารางท่ี 90  
 
ตารางท่ี 90 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดบัที ่
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.44 มากท่ีสุด 3 
ดา้นราคา 4.17 มาก 5 
ดา้นการจดัจ าหน่าย   4.26 มากท่ีสุด 4 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.75 มาก 7 
ดา้นบุคคล 4.67 มากท่ีสุด 1 
ดา้นกระบวนการบริการ 4.60 มากท่ีสุด 2 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.10 มาก 6 

 
จากตารางท่ี 90 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านการจัดจ าหน่าย ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นล าดบัสุดทา้ย 

8. จากปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ การให้การรับประกนั ความแข็งแรง ทนทาน บริการหลงัการขาย เช่น  
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การรับซ่อมแซมกนัชน เป็นตน้ ความสามารถในการยึดเกาะกบัตวัรถ ช่ือเสียงของร้านท่ีติดตั้งกนั
ชน ช่ือเสียงของตรายีห่อ้ของผูผ้ลิตกนัชน 

9. จากปัจจัยย่อยด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ ราคาสามารถต่อรองได ้ ราคา
ถูกกวา่ผูจ้  าหน่ายร้านอ่ืน 

10. จากปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีร้านตวัแทนจ าหน่ายหลายร้าน การเดินทางในการเขา้รับบริการ
สะดวก ระบบการจองคิวก่อนเขา้รับบริการ 

11. จากปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า ทุกปัจจยั
ยอ่ยมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 

12. จากปัจจยัย่อยด้านบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ จ านวนพนกังานเพียงพอในการให้บริการ พนกังานมีความรู้ความช านาญ
ในงาน พนักงานให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา พนักงานขายให้ค  าแนะน าเก่ียวกับกันชน
รถยนต ์พนกังานเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และพนกังานพูดจาสุภาพ มีความอ่อนน้อม มนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี 

13. จากปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ เวลาเปิด-ปิดของร้านสะดวกในการใชบ้ริการ ความรวดเร็วใน
การท างาน (การติดตั้ง การออกใบเสร็จช าระเงิน) การโทรศพัท์แจง้ลูกคา้เม่ือสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ
ไดม้าถึงแลว้ 

14. จากปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ท่ีจอดรถเพียงพอ 

15. จากการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่าในภาพรวม
ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมีความเหมือนและแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี       
91 – 92 
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ตารางท่ี 91 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 
ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

อาชีพรับจ้างทั่วไป
และเกษตรกร 

อาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวสิาหกจิ 

อาชีพพนักงานบริษทั 
เอกชน 

อาชีพค้าขาย/ประกอบ
กจิการส่วนตัว 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.44 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 
4.44 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 
4.42 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 
4.45 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 

ดา้นราคา 
4.19 
(มาก) 

4 4.13 
(มาก) 

4 4.16 
(มาก) 

5 
4.21 
(มาก
ท่ีสุด) 

5 

ดา้นการจดัจ าหน่าย   
4.17 
(มาก) 

5 
4.32 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 
4.22 
(มาก
ท่ีสุด) 

4 
4.31 
(มาก
ท่ีสุด) 

4 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.74 
(มาก) 

7 3.76 
(มาก) 

6 3.78 
(มาก) 

7 3.74 
(มาก) 

7 

ดา้นบุคคล 4.71 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.65 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.64 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.66 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 

ดา้นกระบวนการ
บริการ 

4.52 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 
4.65 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.63 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 
4.58 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.11 
(มาก) 

6 
4.06 
(มาก) 

5 
4.16 
(มาก) 

6 
4.10 
(มาก) 

6 

 
จากตารางท่ี 91 พบว่า เม่ือจ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามทุกอาชีพเห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอนัดบัแรก 
คือ ดา้นบุคคล  
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ตารางท่ี  92 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 

ต า่กว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
4.44 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 
4.43 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 
4.41 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 
4.47 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 

ดา้นราคา 
4.15 
(มาก) 

5 
4.19 
(มาก) 

5 
4.14 
(มาก) 

4 
4.20 
(มาก) 

5 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4.36 
(มาก
ท่ีสุด) 

4 
4.23 
(มาก
ท่ีสุด) 

4 
4.22 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 
4.30 
(มาก
ท่ีสุด) 

4 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.74 
(มาก) 

7 
3.76 
(มาก) 

7 
3.77 
(มาก) 

6 
3.72 
(มาก) 

7 

ดา้นบุคคล 
4.71 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.69 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.64 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.63 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 

ดา้นกระบวนการ
บริการ 

4.54 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 
4.59 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 
4.64 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 
4.57 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.05 
(มาก) 

6 
4.13 
(มาก) 

6 
4.07 
(มาก) 

5 
4.15 
(มาก) 

6 

 
จากตารางท่ี 92 พบวา่ เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจอนัดบัแรก คือ ดา้นบุคคล  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบของการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชย ์มีขอ้เสนอแนะเรียงล าดบัตามปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดไปยงัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี  

ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมระดบัมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัท่ี 1 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ จ านวน
พนกังานเพียงพอในการให้บริการ ดงันั้นร้านจ าหน่ายกนัชนจึงควรมีจ านวนพนกังานท่ีเพียงพอใน
การใหบ้ริการ โดยเฉพาะในวนัเสาร์ - อาทิตย ์ท่ีมีการเขา้มาใชบ้ริการมาก ซ่ึงทางร้านจ าหน่ายอาจมี
การปรับนโยบายวนัหยดุของพนกังานไปในช่วงวนัจนัทร์ – ศุกร์แทน หรือให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้
ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เพื่อดึงลูกคา้ให้มาใช้บริการในวนัดงักล่าว ซ่ึงอาจท าควบคู่
กนัทั้งสองวิธี และในส่วนของพนักงานจะตอ้งมีความรู้ความช านาญในงาน สามารถช่วยเหลือ 
แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ โดยเฉพาะพนกังานขายและช่าง ควรสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบักนัชน
รถยนต์ไดเ้ป็นอย่างดี เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ เช่น รูปแบบกนัชนท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 
เป็นตน้โดยร้านจ าหน่ายควรมีการจดัอบรมพนักงานขาย (โดยเฉพาะเม่ือรับพนักงานขายใหม่) 
เก่ียวกบัคุณสมบติั ลกัษณะการใช้งานท่ีเหมาะสมของกนัชนรูปแบบต่างๆ จากพนักงานขายท่ีมี
ความช านาญ หรือติดต่อขอจดัอบรมจากผูผ้ลิตเม่ือมีการวางขายกนัชนรุ่นใหม่ ซ่ึงจะท าให้พนกังาน
ขายทุกคนสามารถให้ขอ้มูลลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเม่ือลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลสินคา้ บริการท่ีตรงกบั
ความตอ้งการแลว้ จะส่งผลใหส้ามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัทีหรือตดัสินใจไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ีรวมถึงการ
พูดจาของพนกังานกบัลูกคา้ ควรพูดดว้ยความสุภาพ อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี โดยทางร้าน
จ าหน่ายอาจน าเร่ืองวิธีการพูดกับลูกค้าเป็นประเด็นพูดคุยในการประชุมบริษทัหรือกลุ่มย่อย 
โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีตอ้งพบปะ พูดคุยกบัลูกคา้เป็นประจ า ทั้งน้ีด้วยสินคา้และบริการจาก
พนกังานท่ีดี จะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ บอกต่อ และแนะน าเพื่อนในท่ีสุด   

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมระดบั
มากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 2 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ เวลาเปิด - ปิดของ
ร้านสะดวกในการเขา้ใช้บริการ ดงันั้นร้านจ าหน่ายกนัชน จึงตอ้งติดป้ายหน้าร้าน แสดงวนั เวลา
เปิด - ปิดร้านและเบอร์โทรให้ลูกคา้ทราบอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีรวมถึงในนามบตัร แผน่พบั แคตาลอก
สินคา้ เวบ็ไซต ์ก็ควรมีขอ้มูลน้ีเช่นกนั รวมถึงวนัหยุดพิเศษต่างๆ ของร้าน ควรติดป้ายประกาศเพิ่ม 
และมีการโทรแจง้ลูกคา้ท่ีจองคิวหรือสั่งซ้ือสินคา้ไว ้ก่อนวนัหยุดอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ เพื่อท่ีลูกคา้
จะไดไ้ม่เสียเวลาในการเขา้มารับบริการ และร้านจ าหน่ายไม่ควรหยุดวนัวนัเสาร์ - อาทิตย ์เน่ืองจาก
เป็นวนัท่ีมีการเขา้มาใชบ้ริการมาก ในส่วนของกระบวนการให้บริการ ตั้งแต่การติดตั้งกนัชนจนถึง
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การออกใบเสร็จใหแ้ก่ลูกคา้ ตอ้งมีความถูกตอ้งรวดเร็ว ซ่ึงควรมีการแจง้ลูกคา้ก่อนวา่ การติดตั้งจน
เสร็จส้ินใช้เวลานานเท่าใด นอกจากนั้นควรมีการโทรศพัท์แจง้ลูกคา้ทุกคร้ัง เม่ือสินคา้ท่ีลูกคา้ได้
สั่งซ้ือหรือสินคา้ท่ีลูกคา้สนใจมาถึงแลว้  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด  
เป็นอนัดบัท่ี 3 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือการให้การรับประกนั ดงันั้น
การรับประกนัจึงเป็นปัจจยัท่ีร้านจ าหน่ายควรให้ความส าคญั โดยร้านจ าหน่ายกนัชนอาจเจรจากบั
ผูผ้ลิตถึงการรับประกนัในตวัสินคา้ โดยก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั เช่น ร้านตวัแทนจ าหน่ายท่ีมียอด
การสั่งซ้ือขั้นต ่าตามท่ีก าหนดต่อเดือน ทางผูผ้ลิตจะให้การรับประกนัค่าแรงซ่อมฟรี 1 ปี โดยลูกคา้
จะตอ้งเก็บใบเสร็จรับเงินไวจ้นกว่าจะหมดระยะเวลารับประกนั เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ทางผูผ้ลิต
สามารถเพิ่มยอดขาย และร้านจ าหน่ายก็สามารถใชก้ารรับประกนั การบริการหลงัการขาย เป็นจุด
ขายไดด้ว้ยเช่นกนั (Win – Win) โดยกนัชนท่ีน ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่ ควรเลือกวสัดุกนัชนท่ีผลิต
จากเหล็ก เพราะเป็นวสัดุท่ีลูกคา้ท่ีใชร้ถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยนิ์ยมซ้ือ เน่ืองจากมี
ความแข็งแรง ทนทาน และควรเลือกรูปแบบกนัชนท่ีสามารถยึดเกาะกบัตวัรถไดดี้ เลือกจ าหน่าย
กนัชนตรายี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือเลือกผูผ้ลิตท่ีผลิตกนัชนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมี
คุณภาพดงักล่าว อีกทั้งมีการรับประกนัและบริการหลงัการขายนั้น จะส่งผลให้ร้านจ าหน่ายเป็นท่ี
รู้จกัและมีช่ือเสียงในท่ีสุด  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในภาพรวม
ระดบัมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 4 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีร้านตวัแทน
จ าหน่ายหลายร้าน ดงันั้นในส่วนของผูผ้ลิตกนัชน จึงควรเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้มากข้ึน โดย
อาจเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายกนัชนให้ครอบคลุมพื้นท่ี เช่น ต าบลละ 1 ร้าน ทัว่อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
เป็นตน้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกใหลู้กคา้ ในการเขา้ใชบ้ริการ 

ในส่วนของร้านจ าหน่ายกนัชนก็ควรมีการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายเช่นกนั ซ่ึงจาก
พฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนต์ของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ า แต่จะเลือกดู
หลายๆ ร้านแลว้เปรียบเทียบราคา ท าใหเ้ห็นพฤติกรรมวา่ ลูกคา้มีการหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้นร้านจ าหน่ายจึงควรเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบัลูกคา้มากข้ึน 
โดยในปัจจุบนั เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมและมีเวบ็ท่ีใหใ้ชบ้ริการฟรีจ านวนมาก โดยเฉพาะ
เฟสบุค (Facebook) ซ่ึงเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงคนจ านวนมากไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงทางร้านจ าหน่าย
สามารถสร้างแฟนเพจ (Fan page) แลว้โพสต์ขอ้มูลคุณสมบติั ราคา ส่วนลด กนัชนแต่ละรุ่นท่ี
จ าหน่าย พร้อมทั้งตอบค าถามลูกคา้ท่ีสนใจ ทั้งยงัสามารถเป็นขอ้มูลใหก้บัลูกคา้รายอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 
และส าหรับร้านจ าหน่ายท่ีมีการเขา้ใช้บริการหนาแน่น ควรมีการจดัท าระบบจองคิวก่อนเขา้รับ
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บริการโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการจดบนัทึก โดยใหลู้กคา้โทรเขา้มาจองคิวก่อน แลว้ทาง
ร้านจะแจง้เวลาท่ีลูกคา้สามารถน ารถเขา้มาติดตั้งโดยไม่ตอ้งรอ และควรแจง้ให้ลูกคา้ทราบดว้ยว่า
ช่วงเวลาไหนท่ีอาจมีการจราจรหนาแน่น ซ่ึงระบบการจองคิวจะท าให้การท างานของร้านมี
ประสิทธิภาพ ลูกค้าไม่ต้องรอนาน และทางร้านจ าหน่ายควรจดัให้มีพื้นท่ีส่วนรับรองลูกค้าท่ี
สะอาด เป็นสัดส่วนและมีเคร่ืองด่ืมบริการในขณะท่ีลูกคา้รอการติดตั้ง 

ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมระดบัมาก อนัดบัท่ี  5 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้  
ดงันั้นร้านจ าหน่าย จึงควรตั้งราคากันชนให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยตั้งราคาให้ลูกค้า
สามารถต่อรองได ้แต่ก็ไม่ควรสูงกวา่ราคาตลาดมาก ดงันั้นก่อนการตั้งหรือปรับราคาสินคา้  จึงควร
มีการส ารวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาคู่แข่งเสมอ โดยกันชนท่ีน ามาขายส่วนใหญ่ควรอยู่
ในช่วงราคา 2,001 – 4,000 บาท เน่ืองจากเป็นราคาเฉล่ียในการซ้ือกนัชนต่อคร้ังของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ และอาจมีการน ากันชนรุ่นท่ีคา้งอยู่ในสต็อกมากหรือรุ่นเก่าท่ีต้องการ
เคลียร์สินคา้ ออกมาท าโปรโมชัน่ลดราคาใหถู้กกวา่ร้านอ่ืนเพื่อเป็นการดึงดูดลูกคา้ 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในภาพรวมระดบั
มาก อนัดบัท่ี 6 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ท่ีจอดรถเพียงพอ ดงันั้นร้าน
จ าหน่ายกันชน จึงควรมีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอกับจ านวนลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในแต่วนั 
ส าหรับกรณีร้านจ าหน่ายท่ีมีพื้นท่ีจอดรถจ ากดั ควรมีการใช้ระบบจองคิวก่อนเขา้รับบริการโดยให้
ลูกคา้โทรมาจองคิวกบัทางร้านก่อน ซ่ึงจะท าใหล้ดปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถไม่เพียงพอได ้
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในภาพรวม
ระดบัมาก อนัดบัท่ี 7 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก คือ การจดัรายการพิเศษต่างๆ 

ดงันั้นเม่ือทางร้านจ าหน่ายกนัชนมีการจดังานพิเศษต่างๆ เช่น ลดราคาประจ าปี ออกบูธ เป็นตน้ 
อาจมีการส่งเสริมการขาย โดยการให้ผ่อนช าระกับบตัรเครดิตของธนาคารโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
(ดอกเบ้ีย 0%) ส าหรับสินคา้ท่ีมีราคาสูงโดยอาจติดต่อจดัร่วมกบัสถาบนัการเงินท่ีทางร้านเป็นลูกคา้
อยู่  หรือร้านจ าหน่ายอาจท าการส่งเสริมการตลาดร่วมกับศูนย์จ  าหน่ายรถยนต์โดยเลือกศูนย์
จ  าหน่ายรถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น รถโตโยตา้ อีซูซุ เป็นตน้ โดยการท าคูปอง
ส่วนลดพิเศษเฉพาะลูกคา้ท่ีออกรถใหม่จากศูนยด์งักล่าว เม่ือมาติดตั้งกนัชนจากทางร้าน ก็จะไดรั้บ
ราคาส่วนลดพิเศษ โดยแนบกบัแผน่พบัรูปสินคา้ ราคา และขอ้มูลให้ความรู้เก่ียวกบักนัชนรถยนต ์
นอกจากนั้นเม่ือทางร้านจ าหน่ายมีการจดังานพิเศษต่างๆ ก็ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ตาม
ส่ือทอ้งถ่ินต่างๆ บา้งเป็นคร้ังคราว เช่น วทิยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เป็นตน้  
 


