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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์
BIKEMAN ไดแ้ก่  ดา้นภาพลกัษณ์ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้น
คุณภาพของอะไหล่ ดา้นคุณภาพของบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูข้บัข่ีท่ีใชบ้ริการร้าน
ซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม จ านวน 171 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็
รวบรวม คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ห่าค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูข้บัข่ีท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 171 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.9 มีอาย ุ19 – 30 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย 50.3 มีสถานภาพโสด จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.2  มีเงินเดือน 10,001- 20,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีอาชีพ พนกังานบริษทั จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 ตามล าดบั 
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN โดยรวมอยู่
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัมาก คือ ดา้นคุณภาพของบริการ ดา้น
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คุณภาพของอะไหล่ ดา้นภาพลกัษณ์ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: การเลือกใชบ้ริการ; ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต;์ ร้าน BIKEMAN 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the factor and criteria of end user to select Motorcycle 
service shop brand “BIKEMAN”. By this research, they will cover in that image of Motorcycle service shop, 
Location, quality of product, quality of service and promotion. The target of sampling is the end users who 
get experience with BIKEMAN for 171 persons.  Questionnaire is selected to be tool of data collection.  
And using software computer to calculate frequency, ratio, average (  ̅ ) and Standard deviation (SD) for 
analyze data. 
 For 171 sampling, they are consisting of Male 111 sampling (64.9%), 144 sampling (84.2) are 
single status, 77 sampling (45%) has average income 10,001-20,000 Baht, and 87 sampling (50.9%) are 
employees. 
 The summary of research has been concluded that BIKEMAN Motorcycle service shop have been 
received the confident of end user in high level especially in term of Quality of service, Quality of product, 
Image of Motorcycle shop, Location of Motorcycle shop, and Promotion respectively. 
Keyword: service section; Motorcycle service shop; BIKEMAN shop 
บทน า 
 รถจกัรยานยนตเ์ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัของคนไทยในปัจจุบนั รถจกัรยายนตเ์ป็นได้
ทั้งยานพาหนะและเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบอาชีพ ซ่ึงในปัจจุบนัราคาของรถจกัรยานยนตมี์ตั้งแต่ราคาถกู (รถมือ
สอง) และราคาแพง ตามรุ่น ยี่หอ้ และความจุของกระบอกสูบ (Displacement) รถจกัรยานยนตค์นัแรกของโลก
ถกูออกแบบและสร้างโดยนกัประดิษฐช์าวเยอรมนัท่ีช่ือ กอ็ทลีพ ไดมเ์ลอร์ ปัจจุบนั บริษทัจากญ่ีปุ่นอยา่ง
ฮอนดา้ คาวาซากิ ซูซูกิ และยามาฮ่า ไดมี้อิทธิพลต่อวงการรถจกัรยานยนต ์ในขณะท่ีในอเมริกา ฮาร์ลีย-์เดวิด
สนั กย็งัคงรักษาระดบัความนิยมไวไ้ด ้ทางฝ่ังยโุรปก็มี ดูคาติจากอิตาลี บีเอม็ดบัเบิลยจูากเยอรมนั และ ไทร
อมัพจ์ากองักฤษ ซ่ึงในส่วนของบริษทัไทยก็มี ไทเกอร์, บ๊ิกบูล, สตาเลียน, แพลท็ทินมั และ จีพีเอก็ซ์ เรสซ่ิง 
ซ่ึงรถจกัรยานยนตเ์หล่าน้ีลว้นมีอะไหล่เป็นส่วนประกอบซ่ึงต่างกมี็อายกุารใชง้านท่ีแตกต่างกนัไป 

รถจกัรยานยนตมี์อะไหล่เป็นส่วนประกอบ ซ่ึงอะไหล่เหล่าน้ีมีอายกุารใชง้านท่ีแตกต่างกนัออกไปท า
ให ้เม่ืออะไหล่หมดอายกุจ็ะตอ้งท าการเปล่ียนหรือซ่อมแซม ท าใหเ้กิดร้านคา้ขายอะไหล่และร้านซ่อม
รถจกัรยานยนตห์รือร้านท่ีมีอะไหล่ขายและมีบริการซ่อมรถจกัรยานยนต ์
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ร้านซ่อมรถจกัรยานยนตมี์หลายรูปแบบ ทั้งร้านซ่อมอิสระท่ีเปิดกิจการโดยเจา้ของเพียงคนเดียวจะ
เป็นร้านซ่อมรถจกัรยานยนตท่ี์เปิดตามแหล่งชุมชน  
หรือเป็นร้านซ่อมรถจกัรยานยนตท่ี์มีราคาสูงโดยเฉพาะ (ยี่หอ้น าเขา้) และมีศูนยซ่์อมรถจกัยานยนตข์องยี่หอ้
รถจกัรยานยนตท่ี์มีขายในตลาดโดยศูนยซ่์อมรถจกัรยานยนตเ์หล่าน้ีมีจะมีอะไหล่ท่ีมีราคาสูงและมีช่างท่ีมี
คุณภาพเพ่ือคอยรับประกนังานซ่อมรถจกัรยานยนตย์ี่หอ้นั้นๆหลงัการขายแบบไม่เสียค่าใชจ่้าย เม่ือ
รถจกัรยานยนตมี์อายกุารใชง้านท่ีนานข้ึนไปหมดระยะประกนั ผูข้บัข่ีจะตอ้งน ารถจกัรยานยนตไ์ปซ่อมท่ีร้าน
ซ่อมอ่ืนๆหากตอ้งการราคาท่ีถกูลงหรือจะเขา้รับบริการท่ีศูนยซ่์อมรถจกัรยานยนตข์องยี่หอ้รถท่ีใชใ้นการขบัข่ี
จะมีราคาค่อนขา้งสูง  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการซ่อมรถจกัรยานยนตข์องผูข้บัข่ีมีหลายปัจจยั ไม่วา่จะเป็นทางดา้น
ราคา คุณภาพอะไหล่ ภาพลกัษณ์ของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์สถานท่ีตั้ง คุณภาพของการบริการ เป็นตน้ 
ดงันั้นปัจจยัเหล่าน้ีตอ้งเป็นคุณภาพท่ีดีเพ่ือใหผู้ข้บัข่ีท่ีเลือกใชบ้ริการกบัร้านซ่อม มีความเช่ือถือและไวว้างใจ
เขา้รับบริการทุกคร้ังท่ีรถจกัยานยนตมี์ปัญหา พนกังานทุกคนตอ้งร่วมกนัพฒันาและสร้างความน่าเช่ือถือเพ่ือ
ประโยชนแ์ละเป้าหมายสูงสุดของร้าน 
เน่ืองจากตลาดของรถจกัรยานยนตมี์การแข่งขนัท่ีมากข้ึน ท าใหร้้านซ่อมรถจกัรยานยนตก์็มีการเปิดตวัท่ีมาก
ข้ึนตามไปดว้ย ท าใหมี้การแข่งขนัในเร่ืองของราคาอะไหล่ช้ินส่วนของรถจกัรยานยนต ์ค่าบริการ และคุณภาพ
อ่ืนๆ ท าใหมี้ร้านซ่อมรถจกัรยายนตเ์ปิดใหม่มากมาย 
จากสภาพการณ์ขา้งตน้ดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อม
รถจกัรยานยนต ์BIKEMAN โดยเฉพาะปัจจยัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ วา่ผูท่ี้มาใชบ้ริการมีปัจจยัท่ีส าคญัใน
ดา้นใดบา้ง เพ่ือจะเป็นประโยชนต่์อองคก์รและน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN 
 
ขอบเขตการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาจากลกูคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนตB์IKEMAN มีขอบเขต
การวิจยัดงัน้ี 
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ เงินเดือน อาชีพ 
ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ร้าน

ซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้นคุณภาพของอะไหล่ ดา้นคุณภาพของ
บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
ขอบเขตด้านประชากร 

       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN จ านวน 300 คน
ต่อเดือนโดยผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamae) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 171 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา   
การวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กนัยายน 2562 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิัย 
1.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN  
2.สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการร้านซ่อม

รถจกัรยานยนต ์BIKEMAN 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. เงินเดือน 
5. อาชีพ 

ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บริการร้านซ่อม
รถจกัรยานยนต์ 

1. ภาพลกัษณ์ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์
2. สถานท่ีตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 
3. คุณภาพของอะไหล่  
4. คุณภาพของบริการ  
5. การส่งเสริมการตลาด  

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 (Kotler, 1999) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบถึง ผูบ้ริโภคคือใคร ผูบ้ริโภคตอ้งการ
อะไร ผูบ้ริโภคท าไมถึงซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไร ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคใชบ่้อยเท่าไร 

Kotler 1999, (อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541, น. 124-125) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค โดยการศึกษาทฤษฎีผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Theory) ท่ีกล่าวถึงเหตุจูงใจในการกระตุน้ความ
สนใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการ ตลอดจนกระทัง่การตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเร่ิมตั้งแต่
กระบวนการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดสนใจสินคา้หรือบริการซ่ึงเร่ิมมาจากการกระตุน้ (Stimulus) โดยใน
กระบวนการน้ีจะเป็นการโนม้นา้ว ชกัจูง และจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจและความตอ้งการในสินคา้หรือ
บริการนั้นๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนกบักล่องด า (Buyer`s Black Box) สาเหตุท่ีเรียกวา่กล่องด า เน่ืองจากไม่สามารถท่ี
จะคาดเดาความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคได ้และผูบ้ริโภคกย็งัคงมีเหตุท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกสินคา้หรือ
บริการนั้นอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บอิทธิพลต่อส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าต่างๆ (Stimulus) จากประสบการณ์ของผู ้
ซ้ือท่ีผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลมา (Buyer`s11Response) ซ่ึงจะเป็นการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้านั้นๆ และ
ต่อมาจะท าใหเ้กิดการตอบสนอง 

 
ข้อมูลร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์ BIKEMAN 

บริษทั ไบคแ์มน จ ากดัไดศึ้กษารูปแบบการใหบ้ริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งโดยผูผ้ลิตจกัรยานยนตแ์ละ
ผูป้ระกอบการอิสระ โดยไดศึ้กษาถึงขอ้ดีและขอ้ท่ีควรปรับปรุงของการใหบ้ริการท่ีมีอยู ่รวมทั้งยงัได ้ศึกษา
รูปแบบในต่างประเทศเพ่ือวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน จนน ามาสู่การสร้างบรรทดัฐานใหม่ในการใหบ้ริการ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ถมอเตอร์ไซคใ์นประเทศใหต้รงใจท่ีสุด โดยรูปแบบการใหบ้ริการดงักล่าว
สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี  

บริษทั ไบคแ์มน จ ากดั ก่อตั้งเม่ือปี 2559 ปัจจุบนั ไบคแ์มน ณ ปัจจุบนัมีจ านวนสาขา ทั้งส้ิน 8 สาขา 
สามารถใหบ้ริการรถมอเตอร์ไซคม์ากกวา่ 2 พนัคนัในแต่ละเดือน และมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ในแต่
ละเดือนเช่นกนั โดยในปี 2562 ทางบริษทั ไบคแ์มน จ ากดั มีแผนจะเปิดสาขาเพ่ิมเติมอีกจ านวน 5 สาขา โดย
เนน้ไปยงัแหล่งชุมชน เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดค้รอบคลุมมากข้ึน และมีแผนขยายสาขาผา่นระบบ Franchise 
ต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของการใหบ้ริการในร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN พร้อมใหบ้ริการแบบครบวงจร
โดยทีมช่าง ผูมี้ประสบการณ์ ตั้งแต่เปล่ียนยางนอก/ยางใน เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง และ อุปกรณ์อ่ืนๆ ทั้งตวัถงั
ภายนอกรวมถึงระบบไฟฟ้าและเคร่ืองยนต ์ในดา้นผลิตภณัฑ ์ไดมี้การคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานและ
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การยอมรับจากผูใ้ชร้ถมอเตอร์ไซคท์งัในหมวดยางนอก น ้ามนัเคร่ือง ยางใน แบตเตอร่ี ผา้เบรก สายพาน 
หลอดไฟ ไสก้รองอากาศ เป็นตน้ ทั้งหมดเพ่ือใหผู้ใ้ชร้ถมอเตอร์ไซคม์ัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการบริการท่ีมี
คุณภาพ และสินคา้ท่ีมีมาตรฐานจากบริษทัทุกคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

กนกอร เฟ่ืองเกตุ (2556) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การแข่งขนัธุรกิจของอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระพบวา่ การ
แข่งขนัทางดา้นราคานั้นจะไม่กระทบในธุรกิจมากนกั อู่ท่ีประสบความส าเร็จจะท าสญัญากบับริษทัประกนัภยั 
เร่ืองราคาจึงถกูก าหนดเป็นมาตรฐานดา้น อู่ท่ีประสบปัญหานั้นไม่ไดท้ าสญัญากบับริษทัประกนัภยัและยงขาด
หลกัเกณฑก์ าหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐานในการใหบ้ริการ แม่วา่ราคาค่าบริการจะถกูกวา่และสามารถท่ีจะ
ต่อรองราคากบัลกูคา้ไดก้ต็าม ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ อู่ท่ีประสบความส าเร็จจะมุ่งใหบ้ริการรูปแบบท่ีครบ
วงจรมีการรับปรันคุณภาพ เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีหมดระยะประกนัภยัยี่หอ้รถยนตน์ั้นๆ และกลุ่มรถยนตห์รูราคา
แพงมากข้ึน ไม่รับงานซ่อมท่ีมีความเสียหายมาก และใชอ้ะไหล่ ช้ินส่วน อุปกรณ์ ต่างๆท่ีมีคุณภาพเกรดดี เนน้
ยี่หอ้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั ดา้นอู่ท่ีก าลงัประสบปัญหานั้นมีรูปแบบการใหบ้ริการไม่ครบวงจร ไม่มีการรับประกนั
คุณภาพ เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาการใชร้ถยนตเ์ป็นเวลามากกวา่ 5 ปี และมีรถแท็กซ่ีเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้
อะไหล่ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีไม่มียี่หอ้ คุณภาพเกรดต ่า ซ่ึงท าใหอู้่ท่ีประสบความส าเร็จจะไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งมากทาง ดา้นช่องทางการจ าหน่ายอู่ท่ีประสบความส าเร็จตอ้งการตอ้งการพ้ืนท่ีใหบ้ริการและเปิด
สาขา แต่อู่ท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะไม่มีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมและไม่มีการเปิดสาขาเพ่ิม เน่ืองจากปัจจยัเร่ือง
เงินทุนท่ีตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดอู่ท่ีประสบความส าเร็จจะใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์
ส่งเสริมทางการตลาดมากกวา่อู่ท่ีก าลงัประสบปัญหา ทั้งส่ือออนไลน ์FACE BOOK และ Mobile Marketing 
Tool ท าใหอู้่ท่ีประสบความส าเร็จท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการอู่ท่ีประสบ
ความส าเร็จจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ จดัเกบ็ฐานขอ้มลูลกูคา้และจะใหบ้ริษทัประกนัภยัเป็นผูจ้ดัหาอะไหล่ให ้
มีการบริการท่ีรวดเร็วตามขั้นตอน ส่วนอู่ท่ีก าลงัประสบปัญหาขาดการจดัเกบ็ฐานขอ้มลูลกูคา้และจะเป็นผู ้
จดัหาอะไหล่เอง ท าใหต้อ้งเสียตน้ทุนเพ่ิม อีกทั้งการบริการกย็งัล่าชา้อยูม่าก 

อู่ซ่อมรถยนตอิ์สระนั้นมีผูป้ระกอบการหลายรายทั้งรายเก่าและรายใหม่ท่ีสามารถเขา้สู่ตลาดอู่ซ่อม
รถยนตไ์ดง่้าย รวมถึงสามารถทดแทนการใหบ้ริการกนัได ้ดงันั้นอู่ซ่อมยนตอิ์สระนั้นตอ้งปรับตวัและ
เปล่ียนแปลง รวมถึงพฒันาธุรกิจเพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนัในธุรกิจและเพ่ือความอยูร่อด อีกทั้งตอ้งสร้างความ
มัน่ใจใหล้กูคา้ สร้างความน่าเช่ือถือในการบริการ มีมาตรฐานและคุณภาพอยา่งดี ใหล้กูคา้หนัมาใชบ้ริการอู่
ซ่อมรถยนตอิ์สระใหม้ากข้ึน 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 5% (Taro Yamane,1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
171 คน ผูวิ้จยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหลู้กคา้
ท่ีใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์
BIKEMAN ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส เงินเดือน ต าแหน่งงาน/อาชีพ มีจ านวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัปัจจยั 5 ดา้น โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั คือ 5 คือมาก
ท่ีสุด 4 คือมาก 3 คือปานกลาง 2 คือนอ้ย 1 คือนอ้ยท่ีสุด 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN 
และตรวจสอบเอหาวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่จากนั้นน าไปใหผู้ผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและความถูกอ้งของเน้ือหา ซ่ึงพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี 

ค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of congruenee) 
1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC  ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC  ตั้งแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งก าหนดไวแ้ละ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มลูครบถว้นแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 
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สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (  ̅ ) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ตอนท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN มี
ลกูคา้ท าแบบสอบถามทั้งหมด 171 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 และเพศ
หญิงจ านวน 60  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.1 ส่วนใหญ่มีอาย ุ19 – 30 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย 50.3 และ 
รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1, 41-40 ปี จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.6 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2  รองลงมาคือสถานภาพสมรส 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.0 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 28.7, มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทั จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 
รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลกูจา้งรัฐ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4, รับจา้งทัว่ไป จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.4,  ธุรกิจสวนตวั/อาชีพอิสระจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ตอนท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์
BIKEMAN โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นคุณภาพของบริการ ดา้นคุณภาพของอะไหล่ ดา้นภาพลกัษณ์ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้นสถานท่ีตั้งของ
ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์และดา้นการส่งเสริมการขาย (   = 4.15,   = 4.07,    = 4.02,    = 4.01,   = 3.85) 
ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจิยั 
 สถานภาพส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN มีลกูคา้
ท าแบบสอบถามทั้งหมด 171 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 และเพศหญิง
จ านวน 60  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.1 ส่วนใหญ่มีอาย ุ19 – 30 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย 50.3 และ รองลงมา
คือ 31-40 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1, 41-40 ปี จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2  รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 27 คน คิด
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เป็นร้อยละ 15.8 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือ 
20,001-30,000 บาท จ านวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 28.7, มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทั จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งรัฐ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4, รับจา้งทัว่ไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4,  
ธุรกิจสวนตวั/อาชีพอิสระจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 
 
ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์ BIKEMAN  

โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นคุณภาพ
ของบริการ ดา้นคุณภาพของอะไหล่ ดา้นภาพลกัษณ์ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านซ่อม
รถจกัรยานยนต ์และดา้นการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนตร้์าน BIKEMAN  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือดา้นคุณภาพของอะไหล่ ดา้นภาพลกัษณ์
ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ดา้นสถานท่ีตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นคุณภาพ
ของบริการ โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 
1. ด้านภาพลกัษณ์ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนตร้์าน BIKEMAN   โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN มี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใหบ้ริการ คือเป็นร้านท่ีมีความพร้อมในการใหบ้ริการกบัลกูคา้ ร้าน
ซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN  มีความน่าเช่ือถือ คือ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนตส์ร้างความน่าเช่ือถือใหก้บั
ลกูคา้ได ้ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN ท าใหท่้านไวว้างใจในการใชบ้ริการ คือ ลกูคา้มีความเช่ือมัน่ใน
การรับบริการจากร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN สอดคลอ้งกบั กนกอร เฟ่ืองเกตุ (2556) ศึกษาเร่ืองกล
ยทุธ์การแข่งขนัธุรกิจของอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระพบวา่ การแข่งขนัทางดา้นราคานั้นจะไม่กระทบในธุรกิจมากนกั 
อู่ท่ีประสบความส าเร็จจะท าสญัญากบับริษทัประกนัภยั เร่ืองราคาจึงถกูก าหนดเป็นมาตรฐานดา้น อู่ท่ีประสบ
ปัญหานั้นไม่ไดท้ าสญัญากบับริษทัประกนัภยัและยงขาดหลกัเกณฑก์ าหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐานในการ
ใหบ้ริการ แม่วา่ราคาค่าบริการจะถกูกวา่และสามารถท่ีจะต่อรองราคากบัลกูคา้ไดก้ต็าม ดา้นผลิตภณัฑก์าร
บริการ อู่ท่ีประสบความส าเร็จจะมุ่งใหบ้ริการรูปแบบท่ีครบวงจรมีการรับปรันคุณภาพ เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีหมด
ระยะประกนัภยัยี่หอ้รถยนตน์ั้นๆ และกลุ่มรถยนตห์รูราคาแพงมากข้ึน ไม่รับงานซ่อมท่ีมีความเสียหายมาก 
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และใชอ้ะไหล่ ช้ินส่วน อุปกรณ์ ต่างๆท่ีมีคุณภาพเกรดดี เนน้ยี่หอ้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั ดา้นอู่ท่ีก าลงัประสบปัญหานั้น
มีรูปแบบการใหบ้ริการไม่ครบวงจร ไม่มีการรับประกนัคุณภาพ เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาการใชร้ถยนต์
เป็นเวลามากกวา่ 5 ปี และรถแทก็ซ่ีเป็นส่วนใหญ่ มีการใชอ้ะไหล่ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีไม่มียี่หอ้ คุณภาพเกรดต ่า 
ซ่ึงท าใหอู้่ท่ีประสบความส าเร็จจะไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งมากทาง ดา้นช่องทางการจ าหน่ายอู่ท่ีประสบ
ความส าเร็จตอ้งการตอ้งการพ้ืนท่ีใหบ้ริการและเปิดสาขา แต่อู่ท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะไม่มีการขยายพ้ืนท่ี
เพ่ิมและไม่มีการเปิดสาขาเพ่ิม เน่ืองจากปัจจยัเร่ืองเงินทุนท่ีตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก ดานการส่งเสริมทาง
การตลาดอู่ท่ีประสบความส าเร็จจะใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมทางการตลาดมากกวา่อู่ท่ีก าลงัประสบปัญหา 
ทั้งส่ือออนไลน ์FACE BOOK และ Mobile Marketing Tool ท าใหอู้่ท่ีประสบความส าเร็จท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมาก
ยิ่งข้ึน ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการอู่ท่ีประสบความส าเร็จจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ จดัเกบ็ฐานขอ้มลูลกูคา้
และจะใหบ้ริษทัประกนัภยัเป็นผูจ้ดัหาอะไหล่ให ้มีการบริการท่ีรวดเร็วตามขั้นตอน ส่วนอู่ท่ีก าลงัระสบปัญหา
ขาดการจดัเกบ็ฐานขอ้มูลลกูคา้และจะเป็นผูจ้ดัหาอะไหล่เอง ท าใหต้อ้งเสียตน้ทุนเพ่ิม อีกทั้งการบริการกย็งั
ล่าชา้อยูม่าก 

อู่ซ่อมรถยนตอิ์สระนั้นมีผูป้ระกอบการหลายรายทั้งรายเก่าและรายใหม่ท่ีสามารถเขา้สู่ตลาดอู่ซ่อม
รถยนตไ์ดง่้าย รวมถึงสามารถทดแทนการใหบ้ริการกนัได ้ดงันั้นอู่ซ่อมยนตอิ์สระนั้นตอ้งปรับตวัและ
เปล่ียนแปลง รวมถึงพฒันาธุรกิจเพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนัในธุรกิจและเพ่ือความอยูร่อด อีกทั้งตอ้งสร้างความ
มัน่ใจใหล้กูคา้ สร้างความน่าเช่ือถือในการบริการ มีมาตรฐานและคุณภาพอยา่งดี ใหล้กูคา้หนัมาใชบ้ริการอู่
ซ่อมรถยนตอิ์สระใหม้ากข้ึน  
 
2. ด้านสถานที่ตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN   โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN มี
พ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับจ านวนลูกคา้ไดม้าก คือ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนตมี์พ้ืนท่ีกวา้งขวาง สามารถรองรับลูกคา้
ไดม้าก ท าเลท่ีตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN เป็นเหตุผลท่ีท าใหท่้านเลือกใชบ้ริการ คือ ท าเล
ท่ีตั้งร้านซ่อมรถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้ สถานท่ีตั้งร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์
BIKEMAN อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกั คือ สถานท่ีตั้งร้านซ่อมรถจกัรยานยนตอ์ยู่ในสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่
กนั ซ้ึงไม่สอดคลอ้งกบั สุรคุณ คณุสตัยานนท ์(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
คาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ 
ประกอบดว้ย สถานท่ีในการใชบ้ริการ รูปแบบของการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการ วนัท่ีใชบ้ริการ เวลาท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการ ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อตรา
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สินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑส่์วนปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณการ ดา้นการใหข่้าว และการ
ประชาสมัพนัธ์ ดา้นการโฆษณาดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน 
ปัจจยัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 
3. ด้านคุณภาพของอะไหล่ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีอิสระในการซ้ืออะไหล่ในร้านตาม
ความพึงพอใจของท่าน คือ ลกูคา้สามารถเลือกซ้ืออะไหล่โดยไม่มีการบงัคบั อะไหล่ในร้านเป็นอะไหล่ใหม่ ท่ี
ไม่มีการช ารุดเสียหาย คือ ลกูคา้สามารถเช่ือถือไดว้า่อะไหล่ภายในร้านท่ีไดรั้บบริการเป็นอะไหล่ใหม่  ท่าน
สามารถเช่ือถือในคุณภาพของอะไหล่ในร้านได ้คือ ลกูคา้สามารถเช่ือถือในคุณภาพของอะไหล่ท่ีอยูภ่ายในร้า
ซ่อมรถจกัรยานยนตไ์ด ้สอดคลอ้งกบั กนกวรรณ เลาหวฒัน ์(2559) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถจกัรยานยนตใ์นการซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ผลการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ เพศชาย อาย ุ31 – 40 ปีระดบัการศึกษา ปวส.หรือ
อนุปริญญา ประเภทสถานประกอบการเจา้ของคนเดียว สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการอยูภ่ายในเทศบาล
นครเชียงใหม่ ระยะเวลาด าเนินกิจการ 5 – 6 ปี จ านวนแหล่งซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์หรือจ านวนผูจ้ดั
จ าหน่ายท่ีกิจการใชบ้ริการ 2 แห่ง มีร้านประจ าในการซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์ยอดซ้ืออะไหล่
รถจกัรยานยนตข์องสถานประกอบการโดยเฉล่ีย (ต่อเดือน) 50,001 – 70,000 บาท ความถ่ีในการซ้ืออะไหล่
รถจกัรยานยนต ์3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ วนัท่ีมาซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์บ่อยท่ีสุด จนัทร์ – ศุกร์ ในช่วงเวลา 
12.01 – 16.00 น. โดยมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนตม์ากท่ีสุด ประเภทของอะไหล่รถจกัรยานยนตท่ี์มีการจดัซ้ือเป็น
ประจ าระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง ร้านคา้ท่ี 
เคยซ้ือขายกนัในอดีตและปัจจุบนัเป็นแหล่งขอ้มูลในการจดัซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์อินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์
เป็นส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของร้านอะไหล่รถจกัรยานยนตท่ี์พบมากท่ีสุด เหตุผลหลกัท่ีตดัสินใจซ้ือ
อะไหล่รถจกัรยานยนต ์ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมและร้านประจ าในการซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์คือ หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั แสงชยัพาณิชย ์ตามล าดบั 
ผลการศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถจกัรยานยนต ์ในการซ้ืออะไหล่
รถจกัรยานยนต ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ตามล าดบั และปัจจยัส่วนประสม
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การตลาด ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม การตลาด ปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถจกัรยานยนต ์ในการซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนต ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
4. ด้านคุณภาพของบริการ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ BIKEMAN   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ทางร้านมีการบริการท่ีรวดเร็วและชดัเจน 
คือ พนกังานมีการริการท่ีรวดเร็วกบัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 
คือ พนกังานมีความเป็นมิตรกบัลกูคา้ในการใหบ้ริการ พนกังานสามารถใหบ้ริการแกไ้ขปัญหาใหท่้านได ้คือ 
พนกังานสามารถแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ได ้สอดคลอ้งกบั สุดารัตน ์สีแกว้นิตย ์(2555) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การ
เพ่ิมผูใ้ชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ส. เจริญยนต ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น พบวา่
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี การศึกษารับปริญญาตรีประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมีรายได ้
10,001-20,000 บาท มีการใชง้านรถต ่ากวา่ 3 ปี ใชร้ถจกัรยานยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ มีการใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกั
ยานยนตเ์ม่ือมีอะไหล่บางรายการช ารุดโดยเลือกใชอ้ะไหล่แทท่ี้ทางร้านเป็นคนจดัหามาให ้มีปัจจยัท่ีจะ
กลบัไปใชอี้กคร้ังคือความเอาใจใส่ลกูคา้และส่วนลดค่าอะไหล่/บริการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นพนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
จาการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่กลยทุธ์การเพ่ิมผูใ้ชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ส. เจริญยนตไ์ดท้ั้งส้ิน 4 
โครงการ ไดแ้ก่ 1)  โครงการ การพฒันาฝีมือช่าง 2) โครงการ การส่งเสริมการขาย 3) โครงการ การจดัระบบ
การใหบ้ริการ และ 4) โครงการ การพฒันาสถานท่ีและบรรยากาศภายในร้าน 
 
5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ พนกังานมีการแจง้ราคาอะไหล่และบริการ
อยา่งชดัเจน คือ พนกังานแจง้ราคาอะไหล่และบริการใหก้บัลูกคา้ไดท้ราบก่อนการรับบริการทุกคร้ัง 
ผูรั้บบริการสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะกบัทางร้านได ้คือ ลกูคา้สามารถเสนอความคิดเห็น
กบับริการภายในร้านได ้ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN มีโปรโมชัน่ท่ีท่านช่ืนชอบ คือ ลกูคา้มีความช่ืน
ชอบการส่งเสริมการขายท่ีร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN สอดคลอ้งกบั ฐิตาภรณ์ แซ่อุย้ (2556) ศึกษา
เร่ืองการแบ่งกลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้ริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค ์โดยใชค้วามพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
กรณีศึกษา ร้านออดการช่าง จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได ้2 กลุ่ม พบวา่ เกณฑก์ารตดัสินใจความพึง
พอใจในการใชบ้ริการประกอบดว้ยปัจจยั 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ่าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ส่วนการวิเคราะห์แบบ 
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Cluster Analysis พบวา่ ผูบ้ริโภคสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีพึงพอใจมากในปัจจยัทั้ง 7 ดา้น 
จ านวน 90 คน เนน้การรักษาระดบัการบริการ เนน้การใหเ้ป็นลกูคา้ประจ าส่วนลดคร้ังต่อไป กลุ่มท่ี 2 มีกลุ่มท่ี
พึงพอใจปานกลางในปัจจยัทั้ง 7 ดา้น จ านวน 110 คน การเพ่ิมความพึงพอใจควรเนน้การใหบ้ริการดา้นการ
ซ่อมท่ีมีคุณภาพ และเนน้ระดบัการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน 
3. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN   
สามารถสรุปขอ้เสนอและจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ด้านภาพลกัษณ์ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์  

ส่ิงท่ีตอ้ง ปรับปรุงคือ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN ควรมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยูใ่นสภาพ
ท่ีพร้อมใหบ้ริการกบัปัญหาของลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการทุกปัญหา เช่น เพ่ิมลิฟทย์กรถใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการซ่อมไม่ช ารุดเสียหาย เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัลกูคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการและผูค้นท่ีพบเห็นอีกทั้งยงัสามารถสร้างความไวว้างใจในการใหบ้ริการ เช่น ใหใ้บเสร็จรับเงินท่ีเป็น
การรับประกนัการบริการและอะไหล่ท่ีใชใ้นการซ่อมทุกคร้ัง 
2. ด้านสถานที่ตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์  

ส่ิงท่ีตอ้ง ปรับปรุงคือ ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN มีพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับกบัจ านวนลกูคา้
ไดม้าก มีการท าความสะอาดและจดัระเบียบอุปกรณ์ภายในร้านใหมี้พ้ืนท่ีใชส้อยอยูเ่สมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ท าเลท่ีตั้งของร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN ท่ีอยูใ่นเขตชุมชน ติดถนนใหญ่ซ่ึงมีลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการ
เป็นจ านวนมาก หรือตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น ในหา้งสรรพสินคา้หรือในคอมมนิูต้ีมอลล ์
3. ด้านคุณภาพของอะไหล่  

ส่ิงท่ีตอ้ง ปรับปรุงคือ ลกูคา้มีอิสระในการซ้ืออะไหล่ในร้านตามความพึงพอใจของลูกคา้โดยไม่มี
พนกังานบงัคบัใหซ้ื้อ โดยลกูคา้สามารถแจง้ความตอ้งการในอะไหล่หรือยี่หอ้ของอะไหล่ช้ินนั้นๆได ้ซ่ึงจะ
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือในเร่ืองของอะไหล่ในร้านท่ีลูกคา้ไดรั้บบริการวา่เป็นอะไหล่ใหม่ ท่ีไม่มีการ
ช ารุดเสียหาย เพราะพนกังานมีการหยิบอะไหล่ใหท้างลูกคา้ไดดู้ก่อนท างานซ่อมอีกทั้งยงัมีการรับประกนัใน
รับคุณภาพจากใบเสร็จรับเงินท่ีลกูคา้ไดรั้บหลงัการซ่อมและยงัมีความสร้างความน่าเช่ือถือในเร่ืองของอะไหล่
ท่ีอยูภ่ายในร้านวา่เป็นอะไหล่ท่ีมียี่หอ้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัจากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆอีกดว้ย 
4. ด้านคุณภาพของบริการ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ พนกังานตอ้งมีการบริการท่ีรวดเร็วและชดัเจนต่อปัญหาเม่ือไดรั้บแจง้จากลกูคา้ 
ไม่ท าเฉยเมยเม่ือทราบถึงปัญหา ไม่ท าใหล้กูคา้ตอ้งรอบริการนานเกินไป เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและ
ความพึงพอใจของลูกคา้ อีกทั้งพนกังานตอ้งใหบ้ริการอยา่งสุภาพและเป็นมิตร เช่น กล่าวทกัทายเม่ือมีลูกเขา้
มารับบริการ ซ้ือสินคา้ หรือสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตอบค าถาม 
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รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ท่ีมีความถูกตอ้ง ไม่ทุจริตคิดราคาเกินความเป็นจริง บริการซ่อมดว้ยความ
เป็นมิตรและซ่ือสตัย ์
5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่ิงท่ีตอ้ง ปรับปรุงคือ พนกังานมีการแจง้ราคาอะไหล่และบริการอยา่งชดัเจน เช่น บอกราค่าอะไหล่
และบริการก่อนท าการซ่อมแก่ลกูคา้ทุกคร้ัง เพ่ือใหล้กูคา้ไดต้ดัสินใจเลือก ไม่บงัคบัลูกคา้ ควรเป็นการแนะน า
ถึงผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ลกูคา้สามารถแสดงความคิดเห็นกบัการบริการท่ีไดรั้บได้
เพ่ือไม่เกิดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน และพนกังานควรรับฟังความคิดเห็นจากลูกคา้ เพ่ือมาปรับใชใ้นการ
ใหบ้ริการอีกทั้งพนกังานควรแจง้โปรโมชัน่ส่งเสริมการตลาดใหก้บัลกูคา้ไดท้ราบหากเป็นโปรโมชัน่ท่ีลูกคา้
ช่ืนชอบจะส่งผลดีกบัทางร้าน ท าใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้ริการหรือซ้ืออะไหล่ซ ้าได ้ในคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการในร้านซ่อมจกัรยานยนตใ์นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
2. ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN ท่ีผูว้ิจยั

น ามาวิจยั ยงัมีเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเป็นปัจจยัเพ่ิมเติมในการเลือกใชบ้ริการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN อีก
หลายประการ ซ่ึงควรน ามาเป็นตวัแปรในการคร้ังต่อไป 
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อะไหล่รถจกัรยานยนต ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่. หลกัสูตรบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
DocTemple. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบั พฤติกรรมของผูบ้ริโภค. จาก 

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23 

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23
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ข่าวสารรถจกัรยานยนต.์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562. จาก

https://sites.google.com/site/khawsarrthcakryanynt/ 
ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์BIKEMAN. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562. จาก 

BIKEMANhttps://www.facebook.com/BIKEMAN.TH/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX 


