
 

 
บทท่ี  5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
รานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ราย จากผูจดทะเบียนใชรถจักรยานยนต หรือเจาของรถจักรยานยนต หรือผูใช
รถจักรยานยนตที่นํารถเขาใชบริการที่รานเคียมฮวดเจริญยนต รานปรีชากลการ รานส. เจริญยนต 
รานเค.พี.เอ็น. พลัส รานสกลการวัฒนา ยามาฮาสแควร บริษัท ส่ีมิตรมหาชัย จํากัด บริษัท ชลธาร
ออโตไบค และบริษัท ปยะมิตรมอเตอร จํากัด  

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเจาของรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

จากการศึกษาพบวา เจาของรถจักรยานยนตสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป  
มีอาชีพรับจางทั่วไป มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท และสวนใหญเปนเจาของ
รถจักรยานยนตขนาด 101-150 ซีซี  สวนใหญใชยี่หอ HONDA และใชงานมาแลว 1-2 ป 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมเลือกใชบริการรานจําหนายอปุกรณและซอมบาํรุงรถจักรยานยนต

ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 
 จากการศึกษาพบวา เจาของรถจักรยานยนตสวนใหญใชบริการรานจําหนายอุปกรณ และ
ซอมบํารุง เมื่ออะไหลรถบางรายการชํารุด โดยมีลักษณะของการเคยใชบริการ คือเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง มีความถี่ในการใชบริการจํานวน 2 คร้ังภายในระยะเวลา 1 ป และมีคาใชจายในการใช
บริการในแตละครั้ง เปนจํานวนไมเกิน 500 บาท สวนใหญมีเพื่อนและผูรวมงานเปนบุคคลแนะนํา
ในการใชบริการ โดยมีเหตุผลในการเลือกใชบริการคือมีอะไหลใหเลือกหลากหลายคอนขางครบ 
และเลือกใชบริการจากแหลงรานซอมจักรยานยนตที่ ใชบริการเปนประจํา  หากเจาของ
รถจักรยานยนต ตองการเปลี่ยนอะไหล สวนใหญจะให รานจําหนายอุปกรณจัดหาให โดยชนิดของ
อะไหลที่เปลี่ยนนิยมใชเปนของแท 
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 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของเจาของรถจักรยานยนตในการเลือกใช
บริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต จําแนกตามอายุ อาชีพ รายได 

ความสัมพันธระหวางโอกาสในการใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอายุ พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสาเหตุการใชบริการจากรานซอมบํารุง มากที่สุด เหมือนกัน คือ 
เมื่ออะไหลรถบางรายการชํารุด ยกเวน อายุมากกวา 41 ปขึ้นไป มีสาเหตุการใชบริการจากรานซอม
บํารุงมากที่สุด คือ เมื่อประสบอุบัติเหตุและเสียหาย 

ความสัมพันธระหวางโอกาสในการใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอาชีพ พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสาเหตุการใชบริการจากรานซอมบํารุง มากที่สุด เหมือนกัน คือ 
เมื่ออะไหลรถบางรายการชํารุด ยกเวน อายุไมเกิน 20 ป มีสาเหตุการใชบริการจากรานซอมบํารุง 
มากที่สุด คือ เมื่อประสบอุบัติเหตุและเสียหาย 

ความสัมพันธระหวางโอกาสในการใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสาเหตุการใชบริการจากรานซอมบํารุง มากที่สุด 
เหมือนกัน คือ เมื่ออะไหลรถบางรายการชํารุด  

ความสัมพันธระหวางบริการที่เคยใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอายุ พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการเคยใชบริการจากรานซอมบํารุง มากที่สุด เหมือนกัน คือ 
เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง  

ความสัมพันธระหวางบริการที่เคยใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอาชีพ พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการเคยใชบริการจากรานซอมบํารุง มากที่สุด เหมือนกัน คือ 
เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ยกเวนบริษัทเอกชน มีการเคยใชบริการจากรานซอมบํารุง มากที่สุด คือ เปลี่ยน
อะไหล 

ความสัมพันธระหวางบริการที่เคยใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีการเคยใชบริการจากรานซอมบํารุง มากที่สุด 
เหมือนกัน คือ เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ยกเวนรายได 5,001-10,000 บาท มีการเคยใชบริการจากราน
ซอมบํารุง มากที่สุด คือ เปลี่ยนอะไหล 

ความสัมพันธระหวางความถี่ในการใชบริการรานฯ ภายใน 1 ป จําแนกตามอายุ พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความถี่ในการใชบริการรานฯ ภายใน 1 ป มากที่สุด เหมือนกัน คือ 
2 คร้ัง ยกเวน อายุ 21 - 30 ป มีความถี่ในการใชบริการรานฯ ภายใน 1 ป มากที่สุด คือมากกวา 5 คร้ัง  

ความสัมพันธระหวางความถี่ในการใชบริการรานฯ ภายใน 1 ป จําแนกตามอาชีพ พบวา
ผูตอบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ คาขาย และรับจางทั่วไป มีความถี่ในการใชบริการรานฯ 
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ภายใน 1 ป มากที่สุด คือ 2 คร้ัง ยกเวน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และแมบาน/นักเรียน / 
นักศึกษา มีความถี่ในการใชบริการรานฯ ภายใน 1 ป มากที่สุด มากกวา 5 คร้ัง  

ความสัมพันธระหวางความถี่ในการใชบริการรานฯ ภายใน 1 ป จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท และรายไดตอเดือน 10,001- 
20,000 บาท มีความถี่ในการใชบริการรานฯ ภายใน 1 ป มากที่สุด คือ มากกวา 5 คร้ัง รายไดตอ
เดือน 5,001-10,000 บาท และรายไดตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความถี่ในการใชบริการรานฯ 
ภายใน 1 ป มากที่สุด คือ 2 คร้ัง 

ความสัมพันธระหวางคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการตอคร้ัง จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ปขึ้นไป และอายุ 31-40 ป มีคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการรานฯ 
มากที่สุด คือ จํานวนเงิน 501-1,000 บาท อายุ 21-30 ป และอายุ 41 ปขึ้นไป มีคาใชจายเฉลี่ยในการ
ใชบริการรานฯ มากที่สุด คือ จํานวนเงินไมเกิน 500 บาท 

ความสัมพันธระหวางคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการตอคร้ัง จําแนกตามอาชีพ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการและคาขาย มีคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการรานฯมากที่สุด 
คือ จํานวนเงิน 501-1,000 บาท อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รับจางทั่วไป และแมบาน / 
นักศึกษา มีคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการรานฯ มากที่สุด คือ จํานวนเงินไมเกิน 500 บาท  

ความสัมพันธระหวางคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการตอคร้ัง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการรานฯ มากที่สุด 
เหมือนกันคือจํานวนเงินไมเกิน 500 บาท  

ความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ จําแนกตามอายุ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ มากที่สุด เหมือนกัน 
คือ เพื่อน/ผูรวมงาน 

ความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ จําแนกตามอาชีพ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ มากที่สุด 
เหมือนกัน คือ เพื่อน/ผูรวมงาน 

ความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ มากที่สุด 
เหมือนกัน คือ เพื่อน/ผูรวมงาน 

ความสัมพันธระหวางการเลือกรานบริการ จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ
ไมเกิน 20 ป และอายุ 21-30 ป มีเหตุผลในการเลือกรานบริการ มากที่สุด คือ มีอะไหลหลากหลาย 
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อายุ 31-40 ป และอายุ 41 ปขึ้นไป มีเหตุผลในการเลือกรานบริการ มากที่สุด คือ ช่ือเสียงของราน
เปนที่รูจัก 

ความสัมพันธระหวางการเลือกรานบริการ จําแนกตามอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มี
อาชีพรับราชการ คาขาย มีเหตุผลในการเลือกรานบริการมากที่สุด คือ ช่ือเสียงของรานเปนที่รูจัก 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับจางทั่วไป และแมบาน/นักศึกษามีเหตุผลในการเลือกรานบริการ 
มากที่สุด คือ มีอะไหลหลากหลาย 

ความสัมพันธระหวางการเลือกรานบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท และรายได 5,001-10,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกราน
บริการ มากที่สุด คือ มีอะไหลหลากหลาย รายได 10,001-20,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกราน
บริการ มากที่สุด คือ คุณภาพของงานซอมบํารุงดี และรายได 20,001 บาทขึ้นไป มีเหตุผลในการ
เลือกรานบริการ มากที่สุด คือ ช่ือเสียงของรานเปนที่รูจัก 

ความสัมพันธระหวางการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต จําแนกตามอายุ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต มากที่สุด เหมือนกัน คือ
เลือกรานที่ใชบริการเปนประจํา 

ความสัมพันธระหวางการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต จําแนกตามอาชีพ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต มากที่สุด เหมือนกัน คือ
เลือกรานที่ใชบริการเปนประจํา 

ความสัมพันธระหวางการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต มากที่สุด 
เหมือนกัน คือเลือกรานที่ใชบริการเปนประจํา 

ความสัมพันธระหวางผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต มากที่สุด เหมือนกัน คือ รานจําหนาย
จัดหาให ยกเวนอายุ 41 ปขึ้นไป มีผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต มากที่สุด คือ จัดหาดวยตนเอง 

ความสัมพันธระหวางผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต จําแนกตามอาชีพ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต มากที่สุด เหมือนกัน คือ รานจําหนาย
จัดหาให 

ความสัมพันธระหวางผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต มากที่สุด เหมือนกัน คือ ราน
จําหนายจัดหาให 
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ความสัมพันธระหวางชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน มากที่สุด เหมือนกัน คือ ตองการเปลี่ยน
อะไหลแท 

ความสัมพันธระหวางชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน จําแนกตามอาชีพ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน มากที่สุด เหมือนกัน คือ ตองการเปลี่ยน
อะไหลแท 

ความสัมพันธระหวางชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน มากที่สุด เหมือนกัน คือ 
ตองการเปลี่ยนอะไหลแท 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ

รานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 

จากการศึกษาพบวา เจาของรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาคร จัดอันดับของปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอม
บํารุงรถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับ สําคัญมาก โดยเรียงตามระดับความสําคัญ คือ 
ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ คาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญ   
ปานกลาง โดยเรียงตามระดับความสําคัญ คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีรายละเอียดดังนี้ 

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคคล ที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 3.87) มีปจจัยยอยในระดับมาก ไดแก ผูใหบริการมีความรู 
ความสามารถในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.16) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผล
ตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 3.85) มีปจจัยยอยในระดับมากลําดับแรก ไดแก อายุการใชงาน
ของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง (คาเฉลี่ย 4.02)  
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ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง
รถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม 3.56) มีปจจัยยอยในระดับมาก ไดแก 
การแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอม (คาเฉลี่ย 3.90) 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอม
บํารุงรถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม 3.47) มีปจจัยยอยในระดับมาก 
ไดแก มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.79) 

ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยชอง
ทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง
รถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม 3.40) มีปจจัยยอยในระดับมาก
ลําดับแรกไดแก สถานที่ใหบริการอยูในทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง (คาเฉลี่ย 3.52) 

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา ที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม 3.25) มีปจจัยยอยลําดับแรกในระดับมาก ไดแก ราคาซอม
สมเหตุสมผล (คาเฉลี่ย 3.80) 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด ที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง
รถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวม 3.21) มีปจจัยยอยในระดับมาก
ไดแก ผูใหบริการใหคําแนะนําที่ถูกตองนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย 3.91) 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอเจาของรถจักรยานยนตในการ
เลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณ และซอมบํารุงรถจักรยานยนตในอําเภอเมือง
สมุทรสาครจําแนกตามอายุ อาชีพ รายได 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
จําแนกตามอายุ พบวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก เรียงตามลําดับ ดังนี้ 21-30 ป 

คือ อายุการใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง (คาเฉลี่ย 4.11) อายุไมเกิน 20 ป 
คือ มีบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ (คาเฉลี่ย 4.01) อายุ 31-40 ป คือ มีบริการตรวจ
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สภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ (คาเฉลี่ย 3.95) และอายุ 41 ปขึ้นไป คือ อายุการใชงานของ
อะไหล หรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง (คาเฉลี่ย 3.86)   

จําแนกตามอาชีพ พบวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก เรียงตามลําดับ ดังนี้ อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คือ อายุการใชงานของอะไหล หรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง 
(คาเฉลี่ย 4.23) อาชีพรับราชการและแมบาน / นักศึกษา คือ มีบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต
กอนสงมอบ (คาเฉล่ีย 4.04) อาชีพคาขาย / ทําธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ คือ อายุการใชงานของ
อะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง (คาเฉลี่ย 4.01) และอาชีพรับจางทั่วไป คือ อายุการ
ใชงานของอะไหล หรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง (คาเฉลี่ย 3.90)    

จําแนกตามรายได พบวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก เรียงตามลําดับ  ดังนี้  
รายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท คือ มีบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ (คาเฉลี่ย 
4.18) รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท คือ อายุการใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลัง
การซอมบํารุง  (คาเฉลี่ย 4.10) รายไดตอเดือน 20,001 บาทขึ้นไป คือ มีบริการตรวจสภาพ
รถจักรยานยนตกอนสงมอบ (คาเฉลี่ย 4.06) และรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท คือมีบริการ
ตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ (คาเฉลี่ย 3.96)   

ปจจัยดานราคา   
จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก

เหมือนกัน ดังนี้ อายุไมเกิน 20 ป (คาเฉล่ีย 3.88) อายุไมเกิน 21-30 ป (คาเฉลี่ย 3.81) อายุ 31-40 ป 
(คาเฉลี่ย 3.74) และอายุ 40 ปขึ้นไป (คาเฉลี่ย 3.72) คือ ราคาซอมสมเหตุสมผล 

จําแนกตามอาชีพ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
เหมือนกัน ดังนี้ อาชีพรับราชการ (คาเฉลี่ย 3.82) อาชีพคาขาย (คาเฉลี่ย 3.78) อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน (คาเฉลี่ย 4.01) อาชีพรับจาง (คาเฉลี่ย 3.60) และอาชีพแมบานและนักศึกษา(คาเฉลี่ย
3.87) คือ ราคาซอมสมเหตุสมผล 

จําแนกตามรายได พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
เหมือนกัน ดังนี้ รายไดไมเกิน 5,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.75) รายได 5,001-10,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.76) 
รายได 10,001-20,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.90) และรายได 20,001 บาทขึ้นไป (คาเฉลี่ย 3.81) คือ ราคา
ซอมสมเหตุสมผล 

ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย   
 จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
เรียงตามลําดับ ดังนี้ อายุ 21-30 ป คือ สถานที่ใหบริการอยูในทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง 
(คาเฉลี่ย 3.64) อายุไมเกิน 20 ป คือ สถานที่ใหบริการมีที่จอดรถเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.53) อาย ุ31-40 ป 
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คือ สถานที่ใหบริการมีที่จอดรถเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.43) และอายุ 41 ปขึ้นไป คือ สถานที่ใหบริการ
อยูในทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง (คาเฉลี่ย 3.35)   
 จําแนกตามอาชีพ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เรียงตามลําดับ ดังนี้ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (คาเฉลี่ย 3.68) อาชีพแมบาน / นักศึกษา 
(คาเฉลี่ย 3.63) อาชีพคาขาย / ทําธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ (คาเฉลี่ย 3.59) อาชีพรับจางทั่วไป 
(คาเฉลี่ย 3.45) คือ สถานที่ใหบริการอยูในทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง และอาชีพ            
รับราชการ คือ สถานที่ใหบริการมีที่จอดรถเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.18) 

จําแนกตามรายได พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ รายได 10,001-20,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.71) รายไดไมเกิน 5,000 
บาท (คาเฉลี่ย 3.65) รายได 5,001-10,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.46) รายได 20,001 บาทขึ้นไป (คาเฉลี่ย 
3.41) คือ สถานที่ใหบริการอยูในทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง ร 

ปจจัยดานบุคคล   
จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก  

เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ อายุไมเกิน 20 ป และอายุ 21-30 ป (คาเฉลี่ย 4.18) อายุ 31-40 ป  
(คาเฉลี่ย 4.16) และอายุ 41 ปขึ้นไป (คาเฉลี่ย 3.98) คือ ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการ
ทํางาน   

จําแนกตามอาชีพ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (คาเฉลี่ย 4.32) อาชีพรับราชการ 

(คาเฉลี่ย 4.25) อาชีพแมบาน/ นักศึกษา (คาเฉลี่ย 4.12) อาชีพรับจางทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.08) อาชีพ
คาขาย / ทําธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ (คาเฉลี่ย 4.07) คือ ผูใหบริการมีความรูความสามารถใน
การทํางาน   

จําแนกตามรายได พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เรียงตามลําดับ ดังนี้ รายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท (คาเฉลี่ย 4.26) รายได 5,001-10,000 
บาท  (คาเฉลี่ย 4.16) และรายได 20,001 บาทขึ้นไป (คาเฉลี่ย 4.13) คือ ผูใหบริการมีความรู
ความสามารถในการทํางาน  และรายได 10,001-20,000 บาท (คาเฉลี่ย 4.18) คือ ผูใหบริการ          
เขาใจความตองการลูกคา   

 
 
 
 



 114 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด   
จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 

เรียงตามลําดับ ดังนี้ อายุ 21-30 ป (คาเฉลี่ย 3.86) อายุไมเกิน 20 ป (คาเฉลี่ย 3.83) และอายุ 31-40 ป  
(คาเฉลี่ย 3.71) คือ ขอมูลในการใหบริการครบถวน ทันสมัย และอายุ 41 ปขึ้นไป คือ ผูใหบริการให
คําแนะนําที่ถูกตองนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย 3.70) 

จําแนกตามอาชีพ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (คาเฉลี่ย 4.06) อาชีพคาขาย / ทํา
ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ (คาเฉลี่ย 3.93) อาชีพแมบาน / นักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.89) อาชีพรับจาง
ทั่วไป (คาเฉลี่ย 3.83) รับราชการ (คาเฉลี่ย 3.82) คือ ผูใหบริการใหคําแนะนําที่ถูกตองนาเชื่อถือ 

จําแนกตามรายได พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ รายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท (คาเฉลี่ย 4.00) รายได 
20,001 บาทขึ้นไป (คาเฉลี่ย 3.96) รายได 10,001-20,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.88) และรายได 5,001-
10,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.87) คือ ผูใหบริการใหคําแนะนําที่ถูกตองนาเชื่อถือ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ   
จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 

เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ อายุไมเกิน 20 ป  (คาเฉลี่ย 3.87) อายุ 21-30 ป (คาเฉลี่ย 3.86) อายุ 
31-40 ป (คาเฉลี่ย 3.64) และอายุ 41 ปขึ้นไป (คาเฉลี่ย 3.63) คือ มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย    

จําแนกตามอาชีพ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน (คาเฉลี่ย 3.94) อาชีพแมบาน/ 
นักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.84) อาชีพรับราชการ (คาเฉลี่ย 3.82) อาชีพคาขาย / ทําธุรกิจสวนตัว / เจาของ
กิจการ (คาเฉลี่ย 3.75) และอาชีพรับจางทั่วไป (คาเฉลี่ย 3.66) คือ มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย    

จําแนกตามรายได พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ รายได 10,001-20,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.88) 5,001-10,000 บาท 

(คาเฉลี่ย 3.78) รายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.76) รายได 20,001 บาทขึ้นไป (คาเฉลี่ย 
3.75) คือ มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย    

ปจจัยดานกระบวนการ   
จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 

เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ อายุไมเกิน 20 ป (คาเฉลี่ย 4.06) อายุ 21-30 ป (คาเฉลี่ย 3.93)         
อายุ 31-40 ป (คาเฉลี่ย 3.80) อายุ 41 ป ขึ้นไป (คาเฉลี่ย 3.70) คือ การแจงราคาใหลูกคาทราบกอน 
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 จําแนกตามอาชีพ พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับ
แรก เรียงตามลําดับ ดังนี้ อาชีพรับราชการ (คาเฉลี่ย 3.96) คือ มีการโทรใหมารับรถ / บริการรับสง
รถแกลูกคา พนักงานบริษัทเอกชน (คาเฉลี่ย 4.04) อาชีพรับจางทั่วไป (คาเฉลี่ย 3.91) อาชีพแมบาน/ 
นักศึกษา (คาเฉลี่ย 3.90) คือ การแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอม และอาชีพคาขาย / ทําธุรกิจ
สวนตัว / เจาของกิจการ (คาเฉลี่ย 3.83) คือ มีการใหบริการที่รวดเร็ว    

จําแนกตามรายได พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
เหมือนกัน เรียงตามลําดับ ดังนี้ รายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.95) รายไดตอเดือน 5,001-
10,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.91) รายไดตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (คาเฉล่ีย 3.88) และรายไดตอเดือน 
10,001-20,000 บาท (คาเฉลี่ย 3.86) คือ การแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอม   

 
สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับปญหาที่เจาของรถจักรยานยนตประสบในการเลือกใชบริการรานจําหนาย

อุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา เจาของรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอระดับความรุนแรง
ของปญหาดานผลิตภัณฑ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ปญหาดานผลิตภัณฑที่ผูตอบ
แบบสอบถาม ระบุความรุนแรงในระดับปานกลาง ไดแก อะไหลที่ใชไมมียี่หอ ไมมีการรับประกัน
อายุการใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง งานซอมไมมีคุณภาพ ไมมี
บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ ช่ือเสียงของรานไมเปนที่รูจัก  

ปจจัยดานราคา พบวา เจาของรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอระดับความรุนแรงของ
ปญหาดานราคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ปญหาดานราคาที่ผูตอบแบบสอบถามระบุ
ความรุนแรงในระดับปานกลาง ไดแก ราคาคาซอมไมสมเหตุสมผล ราคาคาซอมไมต่ํากวาคูแขง   
ราคาคาซอมไมใกลเคียงกับคูแขง ไมมีการใหเครดิต / ไมใหใชบัตรเครดิตในการชําระเงิน  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา เจาของรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอระดับ
ความรุนแรงของปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมในระดับปานกลาง พบวา ปญหาดาน
ชองทางการจัดจําหนายที่ผูตอบแบบสอบถามระบุความรุนแรงในระดับปานกลาง ไดแก สถานที่
ใหบริการอยูไกลจากที่ทํางาน สถานที่ใหบริการอยูไกลจากที่พักอาศัย สถานที่ใหบริการอยูในทําเล
ที่ไมสะดวกในการเดินทาง สถานที่ใหบริการมีที่จอดรถไมเพียงพอ  

ปจจัยดานบุคคล พบวา เจาของรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอระดับความรุนแรงของ
ปญหาดานบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ปญหาดานบุคคลที่ผูตอบแบบสอบถามระบุ
ระดับความรุนแรงในระดับปานกลาง ไดแก ผูใหบริการไมมีความรู ความสามารถในการทํางาน      
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ผูใหบริการไมเขาใจความตองการของลูกคา ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธไมดี ไมยิ้มแยมแจมใส      
ผูใหบริการพูดจาไมสุภาพออนนอม ผูใหบริการแตงกายไมสุภาพเรียบรอย  

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด พบวา เจาของรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอระดับความ
รุนแรงของปญหาดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ปญหาดานสงเสริม
การตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามระบุความรุนแรงในระดับปานกลาง ไดแก ใหขอมูลการบริการ    
ไมครบถวน ไมมีคูปองสวนลด หรือสะสมแตมคะแนน ผูใหบริการใหคําแนะนําไมถูกตองและ   
ไมนาเชื่อถือ ไมมีการใหสวนลดบริการเปนเงินสด และไมมีการโฆษณาทางสื่อ เชน ส่ือวิทยุ   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวา เจาของรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอระดับ
ความรุนแรงของปญหาดานลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง พบวาปญหาดาน
ลักษณะทางกายภาพที่ผูตอบแบบสอบถามระบุความรุนแรงในระดับปานกลาง ไดแก ไมมีเครื่องมือ
และอุปกรณที่ทันสมัย ไมมีหองรับรองและหองน้ํา สถานที่ไมมีความสะอาดเรียบรอย เปนรานที่  
ไมมีช่ือเสียงดานคุณภาพในการบริการ อากาศถายเทไมดี และแสงสวางไมเพียงพอ 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวา เจาของรถจักรยานยนตใหความสําคัญตอระดับความรุนแรง
ของปญหาดานกระบวนการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวาปญหาดานกระบวนการที่ผูตอบ
แบบสอบถามระบุความรุนแรงในระดับปานกลาง ไดแก ไมมีการแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการ
ซอม การบริการไมรวดเร็ว ไมมีการนัดหมายที่ตรงเวลา ไมมีปายบอกแผนของงานซอม ไมมีการ
โทรใหมารับรถ / ไมมีบริการรับสงรถใหแกลูกคา เวลาเปด-ปดของรานไมสะดวกตองการเลือกใช
บริการ  
 

อภิปรายผล 
 

การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการราน
จําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาครในครั้งนี้สามารถนํามา
อภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช
บริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับ สําคัญมาก 
โดยเรียงตามระดับความสําคัญ คือ  ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดาน
กระบวนการ คาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญปานกลาง โดยเรียงตามระดับความสําคัญ คือ ปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสงเสริม
การตลาด โดยมีรายละเอียดแตละปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดาน ดังนี้ 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ มีบริการตรวจสอบรถจักรยานยนต
กอนสงมอบ และอายุการใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุงเทากัน             
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล จิระธิติกุล (2546) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอเจาของรถยนตใหการเลือกใชบริการของอูพนสีรถยนตในอําเภอเมือง
ลําปาง และพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ คือ อายุการใชของสีที่ใชพน 

ปจจัยดานราคา (Price) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ ราคาซอมสมเหตุสมผลซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล จิระธิติกุล (2546) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ ราคาคาซอมสมเหตุสมผลใกลเคียงกับคูแขง  

ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย (Place) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ สถานที่
ใหบริการอยูในทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นภดล        
จิระธิติกุล (2546) ซ่ึงศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอเจาของรถยนตใหการ
เลือกใชบริการของอูพนสีรถยนตในอําเภอเมืองลําปาง พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ ความสะดวกในการเดิน และ           
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ กุสุมา อภิวรรธกุล (2546) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออะไหลรถยนตของผูประกอบการอูซอมรถในอําเภอเมือง 
เชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอ
การตัดสินใจ คือการสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพทได และมีความรวดเร็วในการจัดสงสินคา  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ ผูใหบริการ
ใหคําแนะนําที่ถูกตองนาเชื่อถือซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล จิระธิติกุล (2546) ที่พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ 
การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชบริการ และไมสอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา อภิวรรธกุล 
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(2546) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ คือ การจัดโปรโมชั่น และการใหของสมนาคุณตอนสิ้นป      

ปจจัยดานบุคคล (People) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ ผูใหบริการมีความรูความสามารถใน
การทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล จิระธิติกุล (2546) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ ผูใหบริการมีความรูความสามารถ
ในการทํางานเปนอันดับแรก และสอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา อภิวรรธกุล (2546) ที่พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจ การมีพนักงานที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว สรางความไววางใจใหกับลูกคา  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ

โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ มีเครื่องมือและ
อุปกรณที่ทันสมัย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล จิระธิติกุล (2546) ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ อากาศ
ถายเทและแสงสวางเพียงพอ   

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ การแจงราคาให
ลูกคาทราบกอนการซอม ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล จิระธิติกุล (2546) ที่พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ 
เวลาเปด-ปดของอูสะดวกตอการใชบริการ 
 
ขอคนพบ 
 

1. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีโอกาสในการใชบริการจากรานซอมบํารุง 
นอกจากเมื่ออะไหลบางรายการชํารุดแลว ยังมีกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป อาชีพ
รับราชการที่มีโอกาสในการใชบริการเมื่อประสบอุบัติเหตุและเสียหาย  
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2. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการดานเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ป และผูเปนพนักงานบริษัทเอกชน
ยังใหความสําคัญดานการตกแตงใหสวยงามและการเปลี่ยนอะไหลอีกดวย 

3. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใชบริการสวนใหญ 2 คร้ัง/ป 
สําหรับผูตอบแบสอบถามอายุ 21-30 ป ผูเปนพนักงานบริษัทเอกชน แมบาน/นักศึกษา ผูที่มีรายได
เฉลี่ยไมเกิน 5,000 บาท และรายได 10,001-20,000 บาท มีความถี่ในการใชบริการมากกวา 5 คร้ัง 

4. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยไมเกิน 500 บาท 
สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 20 ป อายุ 31-40 ป อาชีพรับราชการ อาชีพคาขาย มี
คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง 501-1,000 บาท 

5. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชบริการ คือ มี
อะไหลใหเลือกหลากหลายคอนขางครบ สําหรับผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป อายุ 41 ปขึ้นไป 
อาชีพรับราชการ อาชีพคาขาย และผูที่มีรายได 20,001 บาทขึ้นไป มีเหตุผลในการเลือก คือ ช่ือเสียง
ของรานเปนที่รูจัก และผูที่มีรายได 10,001-20,000 บาท มีเหตุผลในการเลือก คือ คุณภาพของงาน
ซอมบํารุงดี 

6. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรานจัดจําหนายเปนผูจัดหา
อะไหลให สําหรับผูตอบแบบสอบถามอายุ 41 ปขึ้นไป เลือกจัดหาอะไหลดวยตัวเอง 

7. จากการศึกษาปจจัยดานบุคคลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยดานผูใหบริการมีความรูความสามารถในการทํางาน สําหรับผูที่มีรายได 10,001-20,000 
บาท ใหความสําคัญตอผูใหบริการเขาใจความตองการของลูกคา 

8. จากการศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานอายุการใชงานของอะไหล หรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง เมื่อพิจารณาจากอายุ  
ไมเกิน 20 ป และอายุ 31-40 ป ผูที่มีอาชีพรับราชการ และแมบาน/นักศึกษา ผูที่มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 
5,000 บาท รายไดเฉลี่ยไมเกิน 5,001-10,000 บาท และ 20,001 บาทขึ้นไปยังใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยดานการมีบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบอีกดวย 

9. จากการศึกษาปญหาดานผลิตภัณฑพบวาผูตอบแบบสอบถามระบุความรุนแรงของ
ปญหาตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑใกลเคียงกันคือ อะไหลที่ใชไมมียี่หอ และไมมีการรับประกันอายุ
การใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง  
 10. จากการศึกษาปจจัยดานกระบวนการพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจยั
ยอยดานการแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอม ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการและ
คาขายใหความสําคัญตอการใหโทรมารับ/บริการรับสงรถแกลูกคา และการใหบริการที่รวดเร็วอีกดวย 
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 11. จากการศึกษาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานสถานที่ใหบริการอยูในทําเลที่มีความสะดวกในการเดินทาง เมื่อ
พิจารณาจากผูที่มีอายุไมเกิน 20 ป และอายุ 31-40 ป ผูที่มีอาชีพรับราชการ และผูที่มีรายได 20,001 
บาทขึ้นไปใหความสําคัญตอสถานที่ใหบริการมีที่จอดรถเพียงพอ 
 12. จากการศึกษาปญหาดานกายภาพพบวาผูตอบแบบสอบถามระบุความรุนแรงของ
ปญหาตอปจจัยยอยดานกายภาพใกลเคียงกันคือ ไมมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย และเปนรานที่
ไมมีช่ือเสียงดานคุณภาพในการใหบริการ 

13. จากการศึกษาปญหาดานสงเสริมการตลาดพบวาผูตอบแบบสอบถามระบุความรุนแรง
ของปญหาตอปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดใกลเคียงกันคือ ผูใหบริการใหขอมูลการบริการไม
ครบถวน และไมทันสมัย และผูใหบริการใหคําแนะนําไมถูกตองและไมนาเชื่อถือ 

14. จากการศึกษาปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดพบวาผูตอบแบบสอบถามระบุ
ความรุนแรงของปญหาปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือ ปญหาปจจัยดานราคา และเมื่อ
พิจารณาจากปญหาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑใน 5 อันดับแรก ไดแก อะไหลที่ใชไมมียี่หอ ไมมีการ
รับประกันอายุการใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง งานซอมไมมีคุณภาพ 
ไมมีบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ สวนปญหาปจจัยดานราคา เมื่อพิจารณาจาก
ปจจัยยอย คือ ราคาซอมไมสมเหตุสมผล  
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ตารางที่ 81 สรุปปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด
และต่ําสุด 

 

ปจจัยยอยสวนประสม
การตลาด 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คาเฉลี่ย S.D. ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คาเฉลี่ย S.D. 

ดานผลิตภัณฑ อายุการใชงานของอะไหลหรือ 4.02 0.861 ชื่อเสียงของรานเปนที่รูจัก 3.55 0.877 

 รถจักรยานยนตหลังการซอม      

ดานราคา ราคาซอมสมเหตุสมผล 3.80 0.900 มีการใหเครดิต/ใชบัตรเครดิต 2.57 1.222 

    ชําระเงิน   

ดานชองทางการจัด สถานที่ใหบริการอยูในทําเลที่ม ี 3.52 0.988 สถานที่ใหบริการอยูใกลที่ 3.28 1.026 

จําหนาย ความสะดวกในการเดินทาง   ทํางาน   

ดานบุคคล ผูใหบริการมีความรูความสามารถ 4.16 0.893 ผูใหบริการแตงกายสุภาพ 3.28 1.033 

 ในการทํางาน      

ดานสงเสริมการตลาด ผูใหบริการใหคําแนะนําที่ถูกตอง 3.91 0.873 การมีคูปองสวนลด หรือสะสม 2.69 1.189 

 นาเชื่อถือ   แตมคะแนน   

ดานลักษณะทางกายภาพ มีเคร่ืองมือและอุปกรณที่ทันสมัย 3.79 0.885 มีหองรับรองและหองน้ํา 3.24 1.001 

       

ดานกระบวนการ การแจงราคาใหลูกคาทราบกอน 3.90 0.939 มีปายบอกแผนงานซอม 3.12 0.959 

 การซอม      

 
จากตารางที่ 81 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมีปจจัยยอย

ที่มีคาสูงสุด คืออายุการใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง (คาเฉลี่ย 4.02) 
ปจจัยดานราคามีปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด คือราคาซอมสมเหตุสมผล (คาเฉลี่ย 3.80) ปจจัยดาน      
ชองทางการจัดจําหนายมีปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด คือ สถานที่ใหบริการอยูในทําเลที่มีความสะดวก  
ในการเดินทาง (คาเฉลี่ย 3.52) ปจจัยดานบุคคลมีปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด คือ ผูใหบริการมีความรู 
ความสามารถในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.16) ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด คือ 
ผูใหบริการใหคําแนะนําที่ถูกตองนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย 3.91) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีปจจัย
ยอยที่มีคาสูงสุด คือ มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย (คาเฉล่ีย 3.79) ปจจัยดานกระบวนการ          
มีปจจัยยอยที่มีคาสูงสุด คือ การแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอม (คาเฉลี่ย 3.90) 
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ตารางที่ 82 สรุปปจจัยยอย 10 อันดับแรกที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการเลือกใชบริการ
รานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต  

 

ปจจัยยอย ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
อันดับ
ท่ี 

ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการทํางาน ดานบุคคล 4.16 0.893 มาก 1 

ผูใหบริการเขาใจความตองการของลูกคา ดานบุคคล 4.06 0.870 มาก 2 

อายุการใชงานของอะไหล ดานผลิตภัณฑ 4.02 0.861 มาก 3 

บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ ดานผลิตภัณฑ 4.02 0.932 มาก 4 

ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส ดานบุคคล 3.99 0.946 มาก 5 

คุณภาพของงานซอมบํารุง ดานผลิตภัณฑ 3.94 0.957 มาก 6 

ผูใหบริการใหคําแนะนําที่ถูกตองนาเชื่อถือ ดานสงเสริมการตลาด 3.91 0.873 มาก 7 

การแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอม ดานกระบวนการ 3.90 0.939 มาก 8 

ผูใหบริการพูดจาสุภาพออนนอม ดานบุคคล 3.88 0.908 มาก 9 

ยี่หอของอะไหลที่ใช ดานผลิตภัณฑ 3.84 0.896 มาก 10 

 
 จากตารางที่ 82 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานบุคคล โดยมีปจจัยยอย คือ ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.16)       
ผูใหบริการเขาใจความตองการของลูกคา (คาเฉลี่ย 4.06) ตามลําดับ ดานผลิตภัณฑ โดยมีปจจัยยอย 
คือ อายุการใชงานของอะไหลหรือรถจักรยานยนตหลังการซอมบํารุง (คาเฉลี่ย 4.02) 
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ตารางที่ 83 สรุปปจจัยยอย 10 อันดับแรกที่เปนปญหาในการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณ
และซอมบํารุงรถจักรยานยนต  

 

ปจจัยยอยท่ีเปนปญหา ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
อันดับ
ท่ี 

อะไหลที่ใชไมมียี่หอ ดานผลิตภัณฑ 3.19 1.159 ปานกลาง 1 

ไมมีการรับประกันอายุการใชงานของอะไหล ดานผลิตภัณฑ 3.18 1.181 ปานกลาง 2 

ราคาซอมไมสมเหตุสมผล ดานราคา 3.15 1.215 ปานกลาง 3 

งานซอมไมมีคุณภาพ ดานผลิตภัณฑ 3.11 1.199 ปานกลาง 4 

ไมมีบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนสงมอบ ดานผลิตภัณฑ 3.08 1.234 ปานกลาง 5 

ใหขอมูลการบริการไมครบถวนและไมทันสมัย ดานสงเสริมการตลาด 3.01 1.175 ปานกลาง 6 

ไมมีการแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอม ดานกระบวนการ 3.00 1.269 ปานกลาง 7 

ราคาซอมไมต่ํากวาคูแขง ดานราคา 2.99 1.084 ปานกลาง 8 

ชื่อเสียงของรานไมเปนที่รูจัก ดานผลิตภัณฑ 2.98 0.946 ปานกลาง 9 

สถานที่ใหบริการอยูไกลจากที่ทํางาน ดานการจัดจําหนาย 2.98 1.039 ปานกลาง 10 

 

 จากตารางที่ 83 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความรุนแรงของปญหาตอปจจัยสวนประสม
การตลาด  ดานผลิตภัณฑ โดยมีปจจัยยอย คือ อะไหลที่ใชไมมียี่หอ (คาเฉลี่ย 3.19) ไมมีการ
รับประกันอายุการใชงานของอะไหล (คาเฉลี่ย 3.18) ตามลําดับ ดานราคา โดยมีปจจัยยอย คือ ราคา
ซอมไมสมเหตุสมผล (คาเฉลี่ย 3.15) 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
รานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาคร สามารถนําขอมูลมา
ใชประโยชนและเสนอแนะแนวทางใหกับผูประกอบการธุรกิจอะไหลรถจักรยานยนต ในการ
วางแผนดําเนินงานและผูที่สนใจทั่วไป ดังนี้ 
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 ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
1. ผูประกอบการควรสั่งอะไหลที่มีคุณภาพ  มียี่หอ  มีความคงทนที่ผานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่ออะไหลที่มีคุณภาพจะมีอายุการใชงานที่ยาวนาน และมีการรับประกัน
อะไหลที่เปลี่ยนจากรานทุกอยาง 

2. มีบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนตที่เขาซอมบํารุงกอนสงมอบทุกคัน และตรวจสอบ
คุณภาพของงานซอมบํารุงใหไดตามมาตรฐาน 

3. จากการศึกษา พบวา นอกจากผูใชรถจักรยานยนตสวนใหญจะใชบริการเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องแลว ผูใชรถจักรยานยนตที่มีอายุเกิน 20 ป และผูที่ทํางานบริษัทเอกชนยังให
ความสําคัญในเรื่องการตกแตงใหสวยงามและเปลี่ยนอะไหล ดังนั้นผูประกอบการควรสั่งอะไหล
แตงที่หลากหลายและคอนขางครบเพื่อการตกแตง เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ
สามารถสรางโอกาสในการทําธุรกิจอะไหลรถจักรยานยนตอยางมาก  
 ปจจัยดานราคา  

ผูประกอบการจึงควรตั้งราคาคาซอมใหสมเหตุสมผลและไมแตกตางจากคูแขง โดยการ
อางอิงราคาจากโรงงาน มีอัตราคาบริการในการซอมในสวนตางๆ ที่แนนอน เชน เปลี่ยนยาง พนสี
ใหม และติดปายราคาบนอะไหลทุกชิ้นเพื่อใหผูบริโภคทราบ ในการตั้งราคามีความสําคัญมากตอ
การประสบความสําเร็จ ในการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงสภาพการแขงขัน และสรางกําไรเพื่อขยาย
ธุรกิจ 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย  

ผูประกอบการควรเนนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย โดยอาจเพิ่มจํานวนรานจัด
จําหนายในจุดที่มีการแขงขันนอยและมีความสะดวกในการเดินทาง มีการเขาออกรานจัดจําหนายที่
สะดวก และมีระบบขนสงมวลชนที่ดี 
 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
 1. ผูประกอบการควรใหคําแนะนํากับผูใชรถจักรยานยนตในขอสงสัยที่ลูกคาอยากทราบ 
จัดทําเอกสารใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชบริการ ระบบกระบวนการทํางาน ควรจัดทําปาย
ประชาสัมพันธเพื่อแจงรายการสงเสริมการขายใหลูกคาไดทราบถึงรายการสงเสริมการขายตางๆ 
ใหมองเห็นไดงายและชัดเจน และลูกคานิยมที่จะไดรับของแจกทันทีที่เขารับบริการ  
 2. จากการศึกษา พบวา นอกจากผูใชรถจักรยานยนตสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยไมเกิน 500 
บาท ดังนั้นถาคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง 501-1,000 บาท ผูประกอบการควรจัดทําโปรโมชั่นพิเศษใน
การเขารับบริการนอกเหนือจากการเขารับบริการปกติ เชน การใหสวนลดคาอะไหล 10 เปอรเซ็นต 
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ปจจัยดานบุคคล  
 ผูประกอบการควรจัดการฝกอบรมแกพนักงานฝกทักษะเทคนิคการทํางานที่ถูกตอง ความ
ซ่ือสัตยและไววางใจไดในการใหบริการของพนักงาน ถือวามีความสําคัญตอการรับรูของผูบริโภค 
โดยมีมาตรการในการรับสมัครงาน ควรเลือกพนักงานที่ผานการซอมบํารุงรถจักรยานยนต มีความ
กระฉับกระเฉง กระตือรือรน มีความสุภาพ ซ่ือสัตยตอหนาที่ แตงกายสุภาพ เพื่อใหลูกคาไววางใจ
ในการใหบริการของรานจัดจําหนายและซอมบํารุง 
   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ผูประกอบการควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีสมัยใหม โดยการ
นําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจัดหาเครื่องมือและอุปกรณเฉพาะทาง ควรจัดสถานที่ใหเปน
ระเบียบ สะอาด และควรจัดหองรับรอง และหองน้ําเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกในการเขารับ
บริการ  

ปจจัยดานกระบวนการ 
ผูประกอบการควรประเมินราคาและแจงราคาใหลูกคาทราบกอนการซอมทุกครั้ง แยก

ระหวางอะไหลและคาแรง เพื่อใหลูกคาทราบและตัดสินใจดําเนินการซอม และจัดทําปายบอก
แผนงานซอมเพื่อใหลูกคาไดทราบในแตละขั้นตอน 
   

 


