
  
 

ซ 

 
สารบาญ 

 
 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ญ 

บทท่ี 1 บทนํา 1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 2 
 1.4 นิยามศัพท 2 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 2.2 สภาพการแขงขันของตลาดอะไหลรถยนตในจังหวัดเชียงใหม 6 
 2.3 ประวัติหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 7 

 2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 7 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 11 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา 11 
 3.2 วิธีการศึกษา 12 
 3.3 การวิเคราะหขอมูล 13 
 3.4 สถิติท่ีใชในการศึกษา 15 
 3.5 การพัฒนาและการทดสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา 

3.6 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
15 
15 

 3.7 ระยะเวลาในการศึกษา 15 

 
 



  
 

ฌ 

สารบาญ (ตอ) 
 

 

 หนา 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 16 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการใชบริการหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 17 

 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของลูกคา 21 
 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมี   

              ความยอดเยี่ยม และการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริงของลูกคาตอสวน 
              ประสมการตลาดบริการหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

 
 

24 
 สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมี   

              ความยอดเยี่ยม และการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริงของลูกคาตอสวน 
              ประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม  
              จําแนกตามจังหวัด 

 
 

55 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 97 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 97 
 5.2 อภิปรายผล 107 

 5.3 ขอคนพบ 111 
 5.4 ขอเสนอแนะ 114 

บรรณานุกรม 118 
ภาคผนวก 119 

 แบบสอบถาม 120 
ประวัติผูเขียน 130 



  
 

ญ 

 
สารบาญตาราง 

 
ตาราง หนา 
1 แสดงจํานวนการกําหนดโควตา (Quota Sampling) การเก็บแบบสอบถามในแตละ

จังหวัด 
 

12 
2 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามระยะเวลาท่ีมาใชบริการ 17 
3 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามความถ่ีท่ีมาใชบริการ 17 
4 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามยอดซ้ือสินคาโดยเฉล่ียตอเดือน 18 
5 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามประเภทสินคา 18 
6 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามอะไหลของย่ีหอรถยนต 19 
7 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามจํานวนรานท่ีไปใชบริการ 20 
8 แสดงจํานวนของลูกคา จําแนกตามสาเหตุท่ีมาใชบริการ หางหุนสวนจํากัด  

พัฒนายนต เชียงใหม 
 

20 
9 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามเพศ 21 
10 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามอายุ 21 
11 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามระดับการศึกษา 22 
12 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามตําแหนง 22 
13 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามจังหวัด 23 
14 แสดงจํานวนและรอยละของลูกคา จําแนกตามจํานวนรถยนตท่ีมาใชบริการในอูซอมรถ 23 
15 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง ท่ีลูกคามีตอปจจัยดาน

สินคาและการบริการของรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม 
 

24 
16 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริง ท่ีลูกคา

มีตอปจจัยดานสินคาและการบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
 

26 
17 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจรงิจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม
ของลูกคาตอปจจัยดานสินคาและการบริการ 

 
 

27 
18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง ท่ีลูกคามีตอปจจัยดาน

ราคาของรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 
 

29 



  
 

ฎ 

 
สารบาญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง หนา 
19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริง ท่ีลูกคา

มีตอปจจัยดานราคาของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
 

30 
20 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรบัจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม
ของลูกคาตอปจจัยดานราคา 

 
 

31 
21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการ

จัดจําหนายของรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีความยอดเยี่ยม 
 

33 
22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริง ท่ีลูกคา

มีตอปจจัยดานการจัดจําหนายของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
 

34 
23 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม
ของลูกคาตอปจจัยดานการจัดจําหนาย 

 
 

35 
24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาดของรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 
 

36 
25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริง ท่ีลูกคา

มีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
 

38 
26 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม
ของลูกคาตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 
 

40 
27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง ท่ีลูกคามีตอปจจัยดาน

บุคลากร ของรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 
 

42 
28 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริง ท่ีลูกคามี

ตอปจจัยดานบุคลากร ของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
 

43 
29 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบรกิารท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม
ของลูกคาตอปจจัยดานบุคลากร 

 
 

44 



  
 

ฏ 

 
สารบาญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง หนา 
30 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง ท่ีลูกคามีตอปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพ ของรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 
 

45 
31 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริง ท่ีลูกคา

มีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
 

46 
32 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม
ของลูกคาตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

 
 

47 
33 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง ท่ีลูกคามีตอปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการของรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 
 

49 
34 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดับการรับรูจริงตอบริการท่ีไดรับจริง ท่ีลูกคา

มีตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
 

51 
35 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม
ของลูกคาตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

 
 

53 
36 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานสินคาและการบริการ ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

55 
37 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานราคา ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

57 
38 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการจัดจําหนาย ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

59 
39 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

60 



  
 

ฐ 

 
สารบาญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง หนา 
40 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานบุคลากร ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

62 
41 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

64 
42 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

66 
43 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานสินคาและการบริการ ในจังหวัดเชียงราย 

 
 

68 
44 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานราคา ในจังหวัดเชียงราย 

 
 

70 
45 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการจัดจําหนาย ในจังหวัดเชียงราย 

 
 

71 
46 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานสงเสริมการตลาด ในจังหวัดเชียงราย 

 
 

72 
47 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานบุคลากร ในจังหวัดเชียงราย 
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ฑ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
48 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในจังหวัดเชียงราย 

 
 

75 
49 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในจังหวัดเชียงราย 

 
 

76 
50 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานสินคาและการบริการ ในจังหวัดลําพูน 

 
 

78 
51 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานราคา ในจังหวัดลําพูน 

 
 

80 
52 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการจัดจําหนาย ในจังหวัดลําพูน 

 
 

81 
53 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในจังหวัดลําพูน 

 
 

82 
54 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจรงิจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานบุคลากร ในจังหวัดลําพูน 

 
 

84 
55 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในจังหวัดลําพูน 
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ฒ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
56 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในจังหวัดลําพูน 

 
 

87 
57 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานสินคาและการบริการ ในจังหวัดแมฮองสอน 

 
 

89 
58 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานราคา ในจังหวัดแมฮองสอน 

 
 

91 
59 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการจัดจําหนาย ในจังหวัดแมฮองสอน 

 
 

92 
60 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในจังหวัดแมฮองสอน 

 
 

93 
61 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานบุคลากร ในจังหวัดแมฮองสอน 

 
 

94 
62 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในจังหวัดแมฮองสอน 

 
 

95 
63 แสดงผลระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม 

และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
ท่ีลูกคามีตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในจังหวัดแมฮองสอน 

 
 

96 
64 แสดงผลความคาดหวังสูงสุดของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการ ของหาง

หุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม เรียงตามลําดับ 
 

113 
 


