
 
 

ซ 

สารบัญ 
  
 หนา 
กิตติกรรมประกาศ  ค 
บทคัดยอภาษาไทย        ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ   ฉ 
สารบัญตาราง   ญ 
  
บทท่ี 1 บทนํา 1 

หลักการและเหตุผล  1 
วัตถุประสงคของการศึกษา     2 
ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา  2 
นิยามศัพท 3 
  

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 4 
แนวคดิและทฤษฎี 4 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 7 
  

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 9 
ขอบเขตการศึกษา 9 
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 9 
วิธีการศึกษา   10 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 10 
การวิเคราะหขอมูล 11 
ระยะเวลาในการศึกษา 11 

  
  
  
  
  



 
 

ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
  

 หนา 
บทท่ี 4  ผลการศึกษา      12 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 13 
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง 

รถจักรยานยนตของเจาของรถจักรยานยนตในการเลือกใชบริการ 
รานจําหนายอปุกรณ และซอมบํารุงรถจักรยานยนต 

 
 

18 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ

รานจําหนายอุปกรณ และซอมบํารุงรถจักรยานยนต 
 

52 
สวนที่  4 ผูตอบแบบสอบถามระบรุะดับความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใช 

บริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุงรถจักรยานยนต 
 

98 
  

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ   106 
สรุปผลการศึกษา 106 
อภิปรายผล   116 
ขอคนพบ    118 
ขอเสนอแนะ  123 

บรรณานุกรม 126 
ภาคผนวก  127 

แบบสอบถาม 128 
  

ประวัติผูเขียน 136 
 



 
 

ญ 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนเหตุผล
ในการเลือกใชบริการ 

 
23 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงรานซอม
รถจักรยานยนตที่เลือกใชบริการ 

 
24 

             

สารบัญตาราง 
   

ตารางที่  หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 13 
2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 13 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 14 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดโดยเฉลี่ย

ตอเดือน 
 

15 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาด ซี ซี 

รถจักรยานยนต 
 

15 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอ

รถจักรยานยนตที่เปนเจาของ 
 

16 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุการใชงาน

ของรถ 
 

17 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโอกาสการใช

บริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง 
 

18 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ

บริการที่เคยใช 
 

19 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการ

ใชบริการภายใน 1 ป 
 

20 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการ

ใชบริการเฉลี่ยตอคร้ัง 
 

21 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลที่มีผลตอ

การตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการของรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง
รถจักรยานยนต 

 
 

22 



 
 

ฎ 

ตารางที่  หนา 
15  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูจัดหาอะไหล 

ในกรณีที่รถจักรยานยนตตองเปลี่ยนอะไหล 
 

25 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชนิดอะไหล 

ที่ตองการเปลี่ยน 
 

25 
17 แสดงโอกาสในการใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอายุ 26 
18 แสดงโอกาสในการใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอาชีพ 27 
19 แสดงโอกาสในการใชบริการจากรานซอมบํารุง จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 
 

28 
20 แสดงบริการที่เคยใชจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอายุ 29 
21 แสดงบริการที่เคยใชจากรานซอมบํารุง จําแนกตามอาชีพ 30 
22 แสดงบริการที่เคยใชจากรานซอมบํารุง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 31 
23 แสดงความถี่ในการใชบริการภายใน 1 ป จําแนกตามอายุ 32 
24 แสดงความถี่ในการใชบริการภายใน 1 ป จําแนกตามอาชีพ 33 
25 แสดงความถี่ในการใชบริการภายใน 1 ป จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 34 
26 แสดงคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการตอคร้ัง จําแนกตามอายุ 35 
27 แสดงคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการตอคร้ัง จําแนกตามอาชีพ 36 
28 แสดงคาใชจายเฉลี่ยในการใชบริการตอคร้ัง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 37 
29 แสดงบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ จําแนกตามอายุ 38 
30 แสดงบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ จําแนกตามอาชีพ 39 
31 แสดงบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 
 

40 
32 แสดงเหตุผลในการเลือกรานบริการ จําแนกตามอายุ 41 
33 แสดงเหตุผลในการเลือกรานบริการ จําแนกตามอาชีพ 42 
34 แสดงเหตุผลในการเลือกรานบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 43 
35 แสดงการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต จําแนกตามอาย ุ 44 
36 แสดงการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต จําแนกตามอาชีพ 45 
   

สารบัญตาราง (ตอ) 
   



 
 

ฏ 

ตารางที่  หนา 
37 แสดงการเลือกบริเวณรานซอมรถจักรยานยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 
 

46 
38 แสดงผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต จําแนกตามอาย ุ 47 
39 แสดงผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต จําแนกตามอาชีพ 48 
40 แสดงผูจัดหาอะไหลรถจักรยานยนต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 48 
41 แสดงชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน จําแนกตามอาย ุ 49 
42 แสดงชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน จําแนกตามอาชพี 50 
43 แสดงชนิดของอะไหลที่ตองการเปลี่ยน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 51 
44 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกใชบริการราน
จําหนายอุปกรณและซอมบํารุง 

 
 

52 
45 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานจําหนาย
อุปกรณและซอมบํารุง 

 
 

53 
46 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกใช
บริการรานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง 

 
 

54 
47 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานบคุคลที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานจําหนาย
อุปกรณและซอมบํารุง 

 
 

55 
48 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
รานจําหนายอุปกรณและซอมบํารุง 

 
 

56 
49 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานลกัษณะทางกายภาพที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
รานจําหนายอปุกรณและซอมบํารุง 

 
 

57 
   

สารบัญตาราง (ตอ) 
   



 
 

ฐ 

ตารางที่  หนา 
50 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการทีม่ีผลตอการเลือกใชบริการราน
จําหนายอุปกรณและซอมบํารุง 

 
 

58 
51 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอม
บํารุงรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

 
 

59 
52  แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาย ุ
 

60 
53 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

62 
54 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
 

64 
55 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาย ุ
 

66 
56 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

67 
57 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

69 
58 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอายุ 
 

70 
59 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

72 
60 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

74 
61 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาย ุ
 

75 
   

สารบัญตาราง (ตอ) 
   



 
 

ฑ 

ตารางที่  หนา 
62 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

77 
63 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
 

79 
64 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาย ุ
 

81 
65 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

82 
66 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

84 
67 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาย ุ
 

86 
68 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

88 
69 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

90 
70 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอายุ  
 

92 
71 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามอาชีพ 
 

94 
72 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 
 

96 
73 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประเมินระดับ

ความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใชบริการรานฯ ตอปจจัย 
ดานผลิตภัณฑ 

 
 

98 
74 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประเมินระดับ

ความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใชบริการรานฯ ตอปจจัยดานราคา 
 

99 

สารบัญตาราง (ตอ) 
   



 
 

ฒ 

ตารางที่  หนา 
75 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประเมินระดับ

ความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใชบริการรานฯ ตอปจจัย 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
 

100 
76 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประเมินระดับ

ความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใชบริการรานฯ ตอปจจัยดานบุคคล 
 

101 
77 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประเมินระดับ

ความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใชบริการรานฯ ตอปจจัย 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 
 

102 
78 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประเมินระดับ

ความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใชบริการรานฯ ตอปจจัย 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

 
 

103 
79 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประเมินระดับ

ความรุนแรงของปญหาที่ประสบในการใชบริการรานฯ ตอปจจัย 
ดานกระบวนการ 

 
 

104 
80 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปญหาตอปจจยัสวนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณ
และซอมบํารุงรถจักรยานยนตในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

 
 

105 
81 สรุปปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญสูงสุดและต่ําสุด 
 

121 
82 สรุปปจจัยยอย 10 อันดับแรกที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการ

เลือกใชบริการรานจําหนายอุปกรณและซอมแซมบํารุงรถจักรยานยนต  
 

122 
83 สรุปปจจัยยอย 10 อันดับแรกที่เปนปญหาในการเลือกใชบริการรานจําหนาย

อุปกรณและซอมแซมบํารุงรถจักรยานยนต  
 

123 
 
 
 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
   


