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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                         หนา                            
4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   16 

  4.2      แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ   16 
  4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับ   17 
 การศึกษาสูงสุด 
  4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอําเภอท่ีตั้งอยู  18 
 ของกิจการ 
  4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทธุรกิจ    19 
  4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะกิจการ  20 
4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาเปด  20 
 ดําเนินการ 
4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ีย  21 

ของกิจการตอเดือน 
4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนทุน/  22 
 เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ 
4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง  22 
4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ  23 
 การทํางาน 
4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูทําหนาท่ี  23 

ส่ังซ้ือสินคาอะไหลรถจักรยานยนตในกิจการ 
4.13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดซ้ืออะไหล  24 

เฉล่ียตอเดือน 
4.14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกิจการของทาน  24 

ซ้ืออะไหลจากผูขายกี่ราย 
4.15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัดสวนการซ้ือ  25 

อะไหลจากหางหุนสวนจํากัด แสงชัยพาณิชย ตอยอดการซ้ืออะไหลรวมของ 
กิจการคิดเปนรอยละ 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา 
4.16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอะไหลประเภทท่ีซ้ือ 26 
4.17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีท่ีซ้ืออะไหล 26 
4.18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงท่ีไดรับขอมูล 27 

ผูขาย 
4.19 แสดงแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพอใจ  27 
 เม่ือซ้ืออะไหลจากหางหุนสวนจํากัดแสงชัยพาณิชย 
4.20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  28 

จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 
4.21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  30 

จําแนกตามปจจัยดานราคา 
4.22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  31 

จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
4.23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  33 

จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
4.24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  33 

จําแนกตามปจจัยดานพนักงาน 
4.25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  35 

จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
4.26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  37 

จําแนกตามปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
4.27 แสดงคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสม 38 

การตลาดบริการ 
4.28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 39 

ผลิตภัณฑ จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
4.29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 41 

ราคา จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
4.30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 43 

ชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
4.31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 44 

การสงเสริมการตลาด จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
4.32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 46 

พนักงาน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
4.33 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 48 
 กระบวนการใหบริการ จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
4.34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 50 
 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
4.35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 52 

ผลิตภัณฑ จําแนกตามจํานวนผูขายท่ีกิจการซ้ืออะไหล 
4.36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 54 

ราคา จําแนกตามจํานวนผูขายท่ีกิจการซ้ืออะไหล 
4.37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 56 

ชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามจํานวนผูขายท่ีกิจการซ้ืออะไหล 
4.38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 58 

การสงเสริมการตลาด จําแนกตามจํานวนผูขายท่ีกิจการซ้ืออะไหล 
4.39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 60 

พนักงาน จําแนกตามจํานวนผูขายท่ีกิจการซ้ืออะไหล 
4.40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 62 

กระบวนการใหบริการ จําแนกตามจํานวนผูขายท่ีกิจการซ้ืออะไหล 
4.41 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 65 
 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ จําแนกตามจํานวนผูขายท่ีกิจการซ้ืออะไหล 
4.42 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 67 

ผลิตภัณฑ จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนินกิจการ 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา 
4.43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 69 

ราคา จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนินกิจการ  
4.44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 71 

ชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนินกิจการ 
4.45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 73 

การสงเสริมการตลาด จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนินกิจการ 
4.46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 75 

พนักงาน จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนนิกิจการ  
4.47 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 77 
 กระบวนการใหบริการ จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนินกิจการ 
4.48 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 80 
 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนินกิจการ 
4.49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหาจาก 82 

การซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัดแสงชัยพาณิชย 
4.50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ 83 

ท่ีพบจากการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัดแสงชัยพาณิชย 
4.51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา  84 

ท่ีพบจากการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัดแสงชัยพาณิชย 
4.52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานชองทางการ 85 

จัดจําหนายท่ีพบจากการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด 
แสงชัยพาณิชย 

4.53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการสงเสริม 86 
การตลาดท่ีพบจากการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด 
แสงชัยพาณิชย 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
4.54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานพนักงาน 87 

ท่ีพบจากการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัดแสงชัยพาณิชย 
4.55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน  89 

กระบวนการใหบริการท่ีพบจากการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จาก 
หางหุนสวนจํากัดแสงชัยพาณิชย 

4.56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานส่ิงแวดลอม 90 
ทางกายภาพท่ีพบจากการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด 
แสงชัยพาณิชย 

5.1 แสดงสรุปความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ       93
 มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 
5.2 แสดงสรุปความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ    95 
 จําแนกตามประเภทธุรกิจซอมรถจักรยานยนต ธุรกิจจําหนายอะไหล 
 และซอมรถจักรยานยนต และ ธุรกิจอ่ืนๆ มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก      
5.3 แสดงสรุปความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ    98 
 จําแนกตามจํานวนสถานท่ีท่ีกิจการซ้ืออะไหล  
5.4 แสดงสรุปความพึงพอใจลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ              102 
 จําแนกตามระยะเวลาเปดดําเนินกิจการ  

 5.5 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจคาเฉล่ียนอยท่ีสุด และปญหา ท่ีลูกคา             109 
พบมากท่ีสุด ในการใหบริการของ หางหุนสวนจํากัด แสงชัยพาณิชย มากท่ีสุด 
ในแตละปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  


