
 ซ

 
สารบัญ 

 
 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 3 
 นิยามศัพท 4 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 5 
 แนวคิดและทฤษฎี 5 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 7 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 11 
 ขอบเขตการศึกษา 11 
 วิธีการศึกษา 11 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 12 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 12 
 สถานท่ีท่ีใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 13 
 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 13 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 14 
 สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของ 

                 ผูตอบแบบสอบถาม 15 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

                 ซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตของลูกคาจากหางหุนสวนจํากัด  
                  เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 30 

  สวนท่ี 3 ปญหาในการซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตจากหางหุนสวนจํากดั  
                เชียงใหมนวิอะไหล ชัยเสรี 45 

  สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
                ซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต ของลูกคาจากหางหุนสวนจํากดั  
                เชียงใหมนวิอะไหล ชัยเสรี  จําแนกตามทีต้ั่งของกิจการ ประเภท 
                 การดําเนินกิจการ และรายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ 53 

    
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 113 
 สรุปผลการศึกษา 113 
 อภิปรายผล 149 
 ขอคนพบ 152 
 ขอเสนอแนะ 155 
  

บรรณานุกรม 157 

ภาคผนวก 159 
 แบบสอบถาม 160 
  
ประวัติผูเขียน 172 
 
 
 
 
 
 



 ญ

 
สารบัญตาราง 
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1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอําเภอท่ีต้ังของ
กิจการ 15 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจังหวัดท่ีต้ังของ
กิจการ 

15 

3 แสดงจํานวนและรอยละของกิจการของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม 

18 

4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการ
กอต้ังของกิจการ 

19 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ
กิจการท่ีดําเนนิ 19 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาเปด
ดําเนินกิจการ 20 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียของ
กิจการของตอเดือน 20 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินทุน/
เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ 21 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงใน
กิจการ 21 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 22 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 22 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ

การทํางานในธุรกิจ 23 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด 23 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูทําหนาท่ี

ส่ังซ้ืออะไหลรถจักยานยนตในกจิการ 24 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดซ้ืออะไหล
เฉล่ียตอเดือนของกิจกา 24 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนผูขาย
อะไหลท่ีกจิการซ้ือ 25 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสัดสวนการซ้ือ
อะไหลจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหลชัยเสรี ตอการซ้ืออะไหล
ท้ังส้ินของกิจการ 26 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทอะไหลท่ี
ซ้ือจากหางหุนสวนจํากัดเชียงใหมนิวอะไหลชัยเสรี 27 

19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการกําหนด
คุณภาพการจดัซ้ืออะไหลรถจักรยานยนตท่ีตองการในกจิการ 28 

20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลในการ
จัดซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต 29 

21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 30 

22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานราคา 33 

23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 35 

24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 37 

25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 39 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 41 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 43 

28 สรุปคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ 44 

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหา
ในการเลือกซ้ืออะไหลรถจกัรยานยนตจากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิว
อะไหล ชัยเสรี 45 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 46 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา 47 
32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานชอง

ทางการจัดจําหนาย 48 
33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ

สงเสริมการตลาด 49 
34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน

บุคลากร 50 
35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน

กระบวนการใหบริการ 51 
36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ

สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 52 
37 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามท่ีต้ังกิจการ 53 
38 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม

ตอปจจัยดานราคา จําแนกตามท่ีต้ังกิจการ 56 
39 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม

ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามท่ีต้ังกิจการ 58 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

40 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามท่ีต้ังกิจการ 60 

41 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดาน ดานบุคลากร จําแนกตามทีต้ั่งกิจการ 62 

42 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดาน ดานกระบวนการ จําแนกตามท่ีต้ังกิจการ 64 

43 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดาน ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพจําแนกตามท่ีต้ังกิจการ 66 

44 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามประเภทการดําเนนิกิจการ 68 

45 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานราคา  จําแนกตามประเภทการดาํเนินกจิการ 71 

46 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   จําแนกตามประเภทการดําเนนิกิจการ 73 

47 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 75 

48 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานบุคลากร  จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 77 

49 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ   จําแนกตามประเภทการดําเนินกิจการ 80 

50 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   จําแนกตามประเภท
การดําเนินกิจการ 83 

51 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ 85 

52 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามตอ
ปจจัยดานราคา  จําแนกตาม รายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ 87 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

53 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของ
กิจการ 89 

54 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของ
กิจการ 91 

55 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานบุคลากร  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ  93 

56 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของ
กิจการ 95 

57 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ  

58 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามยอดซ้ืออะไหลตอเดอืนของกิจการ 99 

59 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามยอดซ้ืออะไหลตอเดือนของกิจการ 101 

60 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามยอดซ้ืออะไหลตอเดือนของ
กิจการ  103 

61 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามยอดซ้ืออะไหลตอเดือนของ
กิจการ 105 

62 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานบุคลากร  จําแนกตามยอดซ้ืออะไหลตอเดือนของกิจการ 107 
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63 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  จําแนกตามยอดซ้ืออะไหลตอเดือนของ
กิจการ 109 

64 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามยอดซ้ือ
อะไหลตอเดือนของกิจการ 111 

65 สรุประดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาใน
การตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจกัรยานยนตจาก มากไปหานอย 116 

66 สรุปปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต 3 
ลําดับแรก จําแนกตามท่ีต้ังกจิการ 122 

67 สรุปปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต 3 
ลําดับแรก จําแนกตามประเภทการดําเนนิกจิการ 130 

68 สรุปปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต 3 
ลําดับแรก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ 138 

69 สรุปปจจัยยอยท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ืออะไหลรถจักรยานยนต 3 
ลําดับแรก จําแนกตามยอดซ้ืออะไหลตอเดือนของกิจการ  145 

70 แสดงความสําคัญลําดับแรกของปจจัยยอย และปญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือ
อะไหลรถจักรยานยนต จากหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมนิวอะไหล ชัยเสรี 154 

 


