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บทคัดย่อ
จากความต้องการใช้บริการคาร์แคร์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้สภาวะการแข่งขันของธุรกิจ
คาร์แคร์ครบวงจรในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้น และจากสภาพตลาดในปัจจุบัน ค่าครองชีพที่
เพิ่มขึ้นได้เพิ่มอุปสรรคให้แก่ธุรกิจคาร์แคร์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจนี้คือ ค่าแรงพนักงานซึ่ง
จะต้องสูงขึ้นตามค่าครองชีพในขณะที่ราคาค่าบริการไม่สามารถขยับขึ้นตามได้ รวมไปถึงแนวโน้มการ
ขาดแคลนแรงงานหลั งเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลต่ อร้านคาร์แคร์ในกลุ่ มขนาดเล็ ก
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์แต่ละรายต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และจาเป็นต้องหากลยุทธ์ใน
การดาเนินงาน มาใช้สร้างความแตกต่างในการให้บริการต่อผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน กับคู่แข่งในธุรกิจนี้ และการหาการบริการที่ ตอบโจทย์ต่อความต้องการและดึงดูดผู้บริโภคให้
ตัดสินใจเลือกใช้บริการและทาให้เกิดความประทับใจใช้บริการซ้าในครั้งถัดไป
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และ
ปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ ซึ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยได้นาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดสาหรับสินค้าบริการ (7Ps) และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ มาเป็น
กรอบแนวความคิ ด ในการศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และได้ทาการออกแบบวิธีการวิจัย ดาเนินการวิจัย และวิเคราะห์
สรุปผลการวิจัยที่เกิดขึ้น เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรง
จุดและทาให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ กลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้ง
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ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ มณฑล มีทั้ งหมด 5 ปั จจั ย โดยเรีย งล าดั บปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจใช้บริการจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย ปัจจัยด้านบุคลากรและ
มาตรฐานการให้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
และการบริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลานัดหมาย และปัจจัยด้านช่องทางการชาระเงิน ตามลาดับ
ในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านของเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อ เดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของผู้ บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกันหรือไม่ จากผลงานวิจัย พบว่า ทั้ง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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ABSTRACT
Competitions from Car care service businesses today are more intense, due
to increasing of car care services’ demand. And the current market conditions, the
rising cost of living has increased barriers to car care business. The main cost of this
business is employee wages, which depend on a higher cost of living, while service
charge could not be increased. Moreover; the trend of labor shortage from the ASEAN
Economic Community is affecting to small car care companies. Thus, each car care
entrepreneurs must adapt themselves constantly. And need to find a strategy for
operation to make a difference in the services for increasing competitiveness with the
competitors in this business. Then provides services to the needs of customers and
attracts them to be back with impression.
The research aims to provide information used to analyze, plan, and
improve the company marketing strategy. The population of this study is a group of
consumers who live in Bangkok and Metropolitan Region that has been used to study
various factors, including the marketing mix for products and services (7Ps) and
demographic characteristics. This is a conceptual framework to study consumer
decision making for Car care service in Bangkok and Metropolitan Region. This research
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has been designed processes of research, analysis and conclusions of the result that
respond directly to customers’ needs and build impression for service repeating.
The results has showed that all five factors affected consumer decision
making for Car care service by sorting in descending order, the factor of location, the
factor of personnel and service processes, the factors of promoting the market, the
factors of presented physical appearance, the factors of fast services and the factors
of payment channels, respectively.
The demographic in terms of gender, age, education, occupation, and
monthly income affects consumer decision making for Car care service differently or
not. . The research found that sexual, age, education, occupation and monthly income
are different, no effect on overall consumer decision making for Car care service in
Bangkok and Metropolitan Region.
Keyword: CAR CARE
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สามารถสาเร็จลุล่วงและประสบความสาเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
ความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณา
สละเวลาให้คาปรึกษาและข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย รวมถึงรองศาสตราจารย์
ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้
ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้นามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ รวมถึง เจ้าหน้าที่โครงการ MBA ที่คอย
ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ตลอดมา ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามสาหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงกาลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว และเพื่อนๆ
ทุกท่าน ที่มีส่วนสาคัญในการทาให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดี
อนึ่ง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่
มีส่ ว นเกี่ ย วข้องกับ ธุร กิจ คาร์ แคร์ ครบวงจร ตลอดจนผู้ ที่ ส นใจในธุรกิจนี้ ซึ่งหากงานวิจั ยครั้งนี้ มี
ข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

นายภาคภูมิ บุญประเสริฐ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจานวนผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจานวนมาก
และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเห็ น ได้ จ ากปั ญ หาการจราจรที่ ห นาแน่ น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการรถยนต์คันแรกในปี 2555 และ
ระบบขนส่ ง สาธารณะ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการการใช้ ง านของคน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาให้การดารงชีวิตในสังคมเมืองมีความจาเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลในการเดินทาง เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จาก
ข้อมูลทางสถิติ กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รายงานว่า จานวนรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนสะสมในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557
จานวน 206,913 คัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.7 ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มี
แนวโน้มเติบโตสูงตามเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เนื่องจากรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน
ปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบายที่มากขึ้น และพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม
หรืออาคารชุดแทนการอาศัยอยู่บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้มีพื้นที่ใช้สอยในการ
บารุ งรั กษาหรื อทาความสะอาดรถยนต์ส่ ว นบุคคลน้อยลง ส่ งผลทาให้ พฤติกรรมของผู้ ใช้รถยนต์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่จะทาการดูแลรักษาและล้างทาความสะอาดรถยนต์ด้วยตนเองตามที่อยู่
อาศัย เป็ น การน ารถยนต์ไ ปใช้บ ริ ก ารดู แลรัก ษาและท าความสะอาดที่ ศูน ย์ บริ การคาร์ แคร์ต าม
ปั๊มน้ามัน ห้างสรรพสินค้าหรือร้านทั่วไปแทน
ธุรกิจคาร์ แคร์เป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา ทาความสะอาดรถยนต์อย่างถูกวิธี
ให้กับเจ้าของรถยนต์ โดยมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมและความทันสมัยกว่า
การดูแลรักษารถยนต์ด้วนตนเอง โดยร้านที่ให้บริการคาร์แคร์นั้น ตั้งอยู่กระจายหลายแห่งทั่วเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็ก ที่มีลักษณะการให้บริการดูแลรักษา ทาความ
สะอาดรถยนต์ด้ว ยวิธีง่า ยๆ จนไปถึงศูนย์คาร์แ คร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการให้ บริการที่ครบวงจร แก่
ผู้บริโภค

2
จากปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ ธุรกิ จที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
เติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจคาร์แคร์ ที่มีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านบาทในปี 2556 และคาดว่า
จะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยหากมองในด้านรูปแบบ ธุรกิจคาร์แคร์ในไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น
3 กลุ่ม คือ กลุ่มพรีเมี่ยม กลุ่มแบรนด์ และกลุ่ มขนาดเล็ก โดยกลุ่มคาร์แคร์ขนาดเล็กจะเป็นคาร์แคร์
แบบที่พบเห็นได้ทั่วไปคล้ายอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุดประมาณ 50%
รองลงมาจะเป็นกลุ่มแบรนด์มีสัดส่วน 40% และกลุ่มพรีเมี่ยมอยู่ที่ 10% หลังจากเหตุการณ์น้าท่วม
ในปี 2554 ได้มีแบรนด์คาร์แคร์จากต่างประเทศรุกเข้าสู่ตลาดไทยจานวนมาก แต่ยังเป็นรูปแบบของ
การที่ตัวแทนนาโปรดักส์เข้ามาจาหน่าย หรือใช้ในร้านเป็นหลัก ซึ่งยังขาดปัจจัยด้านการจัดการทั้งใน
ส่วนของซัพพลายและกาลังคนส่งผลให้แบรนด์เหล่านี้หายไป (ที่มา : www.siamturakij.com วันที่
สืบค้น 7 กุมภาพันธ์ 2559)
จากความต้องการใช้บริการคาร์แคร์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อโอกาสที่ดีของธุรกิจคาร์แคร์
ทาให้มีธุรกิจคาร์แคร์มีการแข่งขันที่สูงและมีจานวนเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยสภาพตลาดในปัจจุบัน ค่า
ครองชีพที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มอุปสรรคให้แก่ธุรกิจคาร์แคร์ เนื่องจากค่ าใช้จ่ายหลักของธุรกิจนี้คือ ค่าแรง
พนักงานซึ่งจะต้องสูงขึ้นตามค่าครองชีพในขณะที่ราคาค่าบริการไม่สามารถขยับขึ้นตามได้
แต่ด้ว ยสภาพการแข่งขันด้านราคา รวมทั้งแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานหลั งเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลต่อ คาร์แคร์ครบวงจรในกลุ่มขนาดเล็ก ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจคาร์แคร์แต่ละรายต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และจาเป็นต้องหากลยุทธ์ในการดาเนินงาน มาใช้
สร้างความแตกต่างในการให้บริการต่อผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กับคู่แข่งในธุรกิจ
นี้ และการหาการบริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการและดึงดูดผู้ บริโภคให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
และทาให้เกิดความประทับใจใช้บริการซ้าในครั้งถัดไป
จากปัญหาและการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงโอกาสของธุรกิจ คาร์แคร์ครบวงจร จึงเป็น
ที่มาของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการแก่บริโภค การ
วางแผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด การวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การคาร์ แ คร์ ค รบวงจร เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถทางการแข่งขันและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบริโภค โดยใช้ต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจาแนกตามลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด (7Ps)
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employee) ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัย
ส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้ว ย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา
(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ มาใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ กลุ่มคนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลและเคยใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจรมาก่อนในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทาการสารวจในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยทาการสารวจผ่านการตอบแบบสอบถาม โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเมษายน 2559
คาร์แคร์ครบวงจรในงานวิจัยนี้ จะศึกษาเฉพาะคาร์แคร์ครบวงจรที่มีบริการครบวงจร
เช่น ล้างสี ดูดฝุ่น ขัด เคลือบสี ซักเบาะ พรม ล้างห้องเครื่อง เคลือบแก้ว เป็นต้น
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลของงานวิจัยนี้จะเป็น ข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังต่อไปนี้
1.4.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการคาร์แคร์ครบวงจรทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจร
1.4.2 ผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการให้บริการ
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้
1.4.3 ผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกาหนด
นโยบายการดาเนินงานและการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4.4 ผู้ที่สนใจสามารถนาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในรูปแบบอื่นๆต่อไป
1.5 นิยามคาศัพท์
1.5.1 คาร์แคร์ครบวงจร หมายถึง สถานที่ให้บริการดูแลรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงห้องเครื่องยนต์ และมีบริการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ย่อยทั่วไป โดยมีการ
ให้บริการทั้งภายในร้านและบริการภายนอกร้าน ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ล้างสี ดูดฝุ่น ขัด เคลือบสี
ซักเบาะ พรม ล้างห้องเครื่อง เคลือบแก้ว เป็นต้น
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยฉบับนี้ ทาขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาหรับ การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
บทความทางวิชาการ เอกสาร สื่อต่างๆ ถึงแนวคิด ทฤษฎี และบทวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไป
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐานงานวิจัย โดยทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
2.4 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า41-42) กล่าวถึง ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ซึง่ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็นหลักเกณฑ์ที่สาคัญ ที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
ของตลาดอย่างแพร่หลายเพื่อแยกความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่
สาคัญมีดังต่อไปนี้
2.1.1 เพศ (Sex) เพศที่ แ ตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วามชอบ ทั ศ นะคติ และ
พฤติกรรมที่แ ตกต่างกัน ดังนั้ น นั กการตลาดมัก ใช้ ความแตกต่างของเพศในการประยุกต์ใช้เพื่ อ
แบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง เพศของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มของการตอบสนอง
ความต้องการและการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไป ซึ่งเพศเป็นตัวแปรที่สาคัญในการ
แบ่งส่วนของตลาด
2.1.2 อายุ (Age) ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความชอบ ความต้องการในการซื้อ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกันไป ตามการเปลี่ยนแปลงของอายุ นักการตลาดจึงนิยมใช้อายุที่ต่างกัน
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ของผู้บริโภคเป็นตัวแปรสาคัญในการสืบหาความต้องการของผู้บริโภค และจะให้ความสาคัญกับความ
ต้องการในส่วนนั้น
2.1.3 สถานภาพสมรส (Marital Status) สถานภาพสมรส มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การ
ตัดสินใจของบุคคล โดยอย่างเช่นคนโสดจะมีอิสระทางความคิด ที่มากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว หรือ มี
ครอบครั ว แล้ ว รวมถึ ง การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า ง ๆ จะใช้ เ วลาน้ อ ยกว่ า คนที่ แ ต่ ง งานแล้ ว หรื อ มี
ครอบครัวแล้ว อันเนื่องมาจากการที่ไม่มีภาระผู กพัน นักการตลาดมักจะใช้ความแตกต่างทางด้าน
สถานภาพสมรสนี้ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป
2.1.4 รายได้ การศึ ก ษา และอาชี พ (Income, Education and Occupation)
เป็นตัวแปรที่สาคัญตัวแปรหนึ่งในการกาหนดส่วนของตลาด และกลุ่มผู้บริโภค โดยรายได้ การศึกษา
และอาชีพมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง จะมี
โอกาสที่จะหางานที่มีค่าแรง ค่าจ้างสูงได้ง่ายซึ่งส่งผลให้มีรายได้สูงตามไปด้วย โดยการเลือกซื้อ สินค้า
ที่แท้จริงนั้นอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ถึงแม้ว่า
นักการตลาดจะใช้รายได้ มาเป็นตัวกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค เนื่องมาจากความสามารถในการ
จ่าย แต่ในบางกรณีนักการตลาดจะทาการเชื่อมโยงรายได้ รวมเข้ากับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
อื่นๆ เพื่อให้สามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น รายได้จะสัมพันธ์กับอายุ
และอาชีพร่วมกัน
จึ งสรุ ป ได้ ว่า ปั จ จั ย ด้านประชากรศาสตร์เป็ นปั จจั ยที่นั กการตลาดนิ ยมนามาใช้ใ น
การศึกษาเพื่อแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนและ
พัฒนากลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคโดยตรงมากที่สุด
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2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บ ริ โภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของ บุคคล
กลุ่มคน หรือองค์กร ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใช้ สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตน โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2538, หน้า141,143-145) กล่าวถึง โมเดลอย่างง่ายในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วนคือ
2.2.1 ปัจจัยนาเข้า (Input) เกิดจากปัจจัยจากภายนอก ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สินค้าและการบริการ ซึ่งมีอทธิพลต่อค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และการบริการ โดยส่วนสาคัญของปัจจัยนาเข้า คือ
(1) ปั จ จั ย น าเข้ า ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix Input) เป็ น
การตลาดที่พยายามเข้าถึงผู้บริโภคโดยการจูงใจผู้บริโภคให้ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้ว ย
กลยุ ท ธ์ด้านผลิ ตภั ณฑ์ (Product Strategy) กลยุท ธ์ด้านราคา (Price Strategy) กลยุ ทธ์ด้า นช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy) และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy)
ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย กลยุ ท ธ์ ด้ า นการโฆษณา (Advertising Strategy) กลยุ ท ธ์ ด้ า นการขายโดยใช้
พนั ก งาน (Personal Selling Strategy) กลยุ ท ธ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion
Strategy) กลยุทธ์ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation Strategy)
และ กลยุทธ์ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing Strategy)
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งกระตุ้นอื่นซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฏหมายและการเมือง และวัฒนธรรม
(2) ปัจจัยนาเข้าด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Input) จะมีผลต่อสิ่งที่
ผู้บริโภคซื้อและวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ โดยปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรมไม่จาเป็นต้องสนับสนุ น การซื้อ
หรือการบริโภค สินค้าและบริการเสมอไป อาจจะทาให้ผู้บริโภคต่อต้านการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นั้นก็ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย ชั้นสังคม ครอบครัว บทบาท และ
สถานะ

8
2.2.2 กระบวนการ (Process) หรื อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
(Consumer Decision Making Process) จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ประกอบไปด้วย
(1) การรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ถึงความต้องการ
(2) การค้นหาข้อมูล หรือ รายละเอียดของสินค้า
(3) การประเมินผลทางเลือก ซึ่งต้องพิจารณาถึงปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยประกอบไปด้วย อายุ อาชีพ วงจรชีวิตครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือ
รายได้ การศึกษา ค่านิยมและรูปแบบการดารงชีวิต รวมทั้งปัจจัยด้านจิตวิทยา อันได้แก่ แรงจูงใจ
การเรียนรู้ การรับรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดของตนเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.2.3 ผลลัพธ์ (Output) จากโมเดลอย่างง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคประกอบไปด้วย
(1) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Behavior)
(2) พฤติ ก รรมภายหลั ง จากการซื้ อ (Postpurchase Evaluation) โดยนั ก การ
ตลาดจาเป็นต้องทาการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลภายหลังการซื้อของผู้บริโภค เพื่อนาไปปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังอันจะนามาสู่การเพิ่มความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคจากการซื้อ

9

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลอย่างง่ายในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (A simple model of consumer
decision making)
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, หน้า 145)
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2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัยที่สาคัญในการกาหนดกิจกรรมทางการตลาดของ
บริ ษัทหรือ องค์กร โดยเป็ น ปัจ จั ยที่ส ามารถควบคุมได้ ซึ่งธุรกิจจาเป็น ต้องสร้างส่ วนประสมทาง
การตลาดที่เหมาะสมสาหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้ กับผู้ บริโ ภคอย่างแท้จริง รวมถึงการชิงความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดยทั่วไปแล้วนั้นส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบด้วย 4Ps แต่ในส่วนของธุรกิจบริการ
ตามแนวคิดของ Kotler จะมีส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7Ps ซึ่งสามารถอธิบายปัจจัยทั้ง 7
ประการได้ ดังนี้ (Kotler, 1997)
2.3.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ถู ก เสนอขายโดยธุ ร กิ จ ใน
รูปแบบของสินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ซึ่งบริษัทหรือองค์กร จาเป็นต้องพัฒนา
สินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของผู้บริโภคได้ รวมถึงผู้บริโภคจะได้รับ
ประโยชน์ และคุณค่าในผลิ ต ภัณฑ์นั้นๆ ปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้
2.3.2 ราคา (Price) ราคา หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะต้องจ่าย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ โดยการก าหนดราคาของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเกิ ด จากการ
ตั้งเป้าหมายของธุรกิจว่าจะทาเพื่อต้องการผลกาไรสูงสุด การขยายส่วนแบ่งของตลาด การแข่งขัน
ด้านราคากับคู่แข่ง หรือเป้าหมายอื่นๆ โดยการตั้งราคาจะต้องได้รับการยอมรับ และเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะต้องเต็มใจที่จะจ่ายในราคาของสินค้าหรือบริการในรูปแบบของตัวเงิน
2.3.3 ช่องทางการจั ดจาหน่า ย (Place) ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง วิธี การ
ทางานที่จะทาให้สินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่
ต้องการ ซึ่งต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงทาเลที่ตั้งเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้
ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกเป็นที่พอใจและประทับใจของผู้บริโภค ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทาให้การส่งสินค้าหรือบริการมีความง่ายมากขึ้นสาหรับทั้งผู้ขายและผู้บริโภค
2.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรม
ที่สนับสนุนการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและให้เห็นถึงคุณค่า
ในสิ่งที่ผู้ขายได้นาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ รวมถึงเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและ
ผู้บริโภค เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ขายหรือการจูงใจเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีของ
ผู้บริโภค โดยมีเครื่องมือที่สาคัญ ได้แก่ การขายโดยใช้พนักงานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
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และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าหรือบริการของผู้ขาย และเกิ ดการซื้อ
สินค้าและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
2.3.5 บุคลากร (People) บุคลากร หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สินค้าทั้งหมด ซึ่ง
เป็นส่วนสาคัญในงานด้านการบริการ ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
โดยบุคคลดังกล่าวมานี้จะมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
และฝึกอบรม รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อทาให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และเป็น
การสร้างความแตกต่างในการแข่งขันจากคู่แข่งขันด้วย
2.3.6 การสร้ า งและการน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
Presentation) การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างและแสดงให้เห็น
ถึงคุณภาพของการบริการที่สามารถมองเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ การ
ออกแบบตกแต่งภายในสถานที่ให้บริการ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สามารถดึงดูดใจผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นภาพลักษณ์และเป็นการส่ง
มอบคุณค่าของการบริการให้นั้นเหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างชัดเจน
2.3.7 กระบวนการ (Process) กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการขายสินค้าหรือ
บริการ ที่มุ่งเน้นถึงความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้เป็นที่พอใจและประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภค
ซึ่งจาเป็นต้องใช้กระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เพราะการให้บริการโดยทั่วไป
มักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี หากมี
ขั้น ตอนใดไม่ดีแม้เพีย งขั้นตอนเดียวก็จะทาให้การเกิดไม่พอใจหรือไม่ประทับใจในความรู้สึ กของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะมีผลต่อการกลับมาใช้บริการอีกครั้งของผู้บริโภค
2.4 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัย
ดังต่อไปนี้
2.4.1 เพศ (Sex)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการ
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คาร์แคร์ครบวงจรแห่งหนึ่งในเขตตาบลหนองปรือของ ภัควัฒน์ คงคะคิด (2555) ว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอาชีพที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมในด้านการ
บอกต่อ การใช้บริการซ้า ความอ่อนไหวต่อราคาและด้านพฤติกรรมการเรียกร้องที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์
ตาบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบล
ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่า ปัจจัย
ด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ทาให้มีระดับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ที่แตกต่าง
กัน
ในการศึ กษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี อิท ธิพ ลต่ อการตั ดสิ นใจของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง เชียงใหม่ของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) พบว่า เพศชายให้
ความสาคัญในการใช้บริการคาร์แคร์ในปัจจัยด้านบุคลากร/พนักงานผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนเพศหญิง ให้ความสาคัญในการใช้บริการคาร์แคร์ในปัจจัยด้าน
บุคลากร/พนักงานผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการ
2.4.2 อายุ (Age)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุที่แตกต่างกันโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ไม่แตกต่างในทุก
ด้าน ซึ่งสอดคล้ องกับ การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภั กดีในการ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรแห่งหนึ่งในเขตตาบลหนองปรือของ ภัควัฒน์ คงคะคิด (2555) ว่า
ปัจ จัย ส่ วนบุ คคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันของผู้ บริโ ภค มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
โดยรวมในด้านการบอกต่อ การใช้บริการซ้า ความอ่อนไหวต่อราคาและด้านพฤติกรรมการเรียกร้องที่
ไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์
ตาบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบล
ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่า ปัจจัย
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ด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ทาให้มีระดับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ที่แตกต่าง
กัน
2.4.3 ระดับการศึกษา (Education)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
การศึกษาที่แตกต่างกันโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้ องกับ การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาที่แตกต่าง
กันของผู้บริโภค มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเทวะ จังหวัด
สมุทรปราการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้ บ ริ โ ภค อ าเภอทั บ คล้ อ จั ง หวั ด พิ จิ ต รของ พุ ฒ รั ก ษ์ พนมเวช (2557) พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นระดั บ
การศึกษาของกลุ่ มตัว อย่ า งที่แตกต่ างกัน ท าให้ มีระดับพฤติก รรมการเลื อกใช้ บริการคาร์แคร์ ที่
แตกต่างกัน
อย่ า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรแห่งหนึ่งในเขตตาบลหนองปรือของ ภัควัฒน์ คงคะ
คิด(2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมในด้านการบอกต่อ การใช้บริการซ้า ความอ่อนไหวต่อราคาและด้าน
พฤติกรรมการเรียกร้องที่ไม่แตกต่างกัน
2.4.4 อาชีพ (Occupation)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อาชีพที่แตกต่างกัน โดยรวมมีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ไม่แตกต่างใน
ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรแห่งหนึ่งในเขตตาบลหนองปรือของ ภัควัฒน์ คงคะคิด (2555) ว่า
ปัจ จัย ส่ วนบุ คคลด้านอาชีพที่แตกต่างกั นของผู้ บริโ ภค มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
โดยรวมในด้านการบอกต่อ การใช้บริการซ้า ความอ่อนไหวต่อราคาและด้านพฤติกรรมการเรียกร้องที่
ไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์
ตาบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อาชีพที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบล

14
ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่า ปัจจัย
ด้านอาชีพของกลุ่ มตัว อย่ างที่แตกต่างกัน ทาให้ มีระดับพฤติกรรมการเลื อกใช้บริการคาร์แคร์ ที่
แตกต่างกัน
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
ผู้ใช้บ ริ การคาร์ แคร์ ที่ตั้ งอยู่ ในอาเภอเมือง เชียงใหม่ของ สิ ริจิตวัฒนา ทากุ (2551) พบว่า อาชีพ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการและอาชีพอิสระให้ความสาคัญในการใช้บริการคาร์
แคร์ในปัจจัยด้านบุคลากร/พนักงานผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการ ส่วน
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนให้ความสาคัญในการใช้บริการคาร์แคร์ในปัจจัยด้านบุคลากร/พนักงานผู้
ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
2.4.5 รายได้ต่อเดือน (Income)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคแตกต่าง
กันในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบล
ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่
แตกต่างกันของผู้บริโภค มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเท
วะ จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่า ปัจจัยด้านรายได้
ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ทาให้มีระดับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ที่แตกต่าง
กัน
จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้าของ
คาร์แคร์ครบวงจรของ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการที่มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.25 และในการศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ ใช้บริการคาร์แคร์ที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง เชียงใหม่ของ
สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทและ 20,001-30,000
บาท ให้ความสาคัญในการใช้บริการคาร์แคร์ในปัจจัยด้านบุคลากร/พนักงานผู้ให้บริการมากที่สุด
รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการ
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อย่ า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรแห่งหนึ่งในเขตตาบลหนองปรือของ ภัควัฒน์ คงคะ
คิด(2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมในด้านการบอกต่อ การใช้บริการซ้า ความอ่อนไหวต่อราคาและด้าน
พฤติกรรมการเรียกร้องที่ไม่แตกต่าง
2.4.6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
ในการใช้บริการคาร์แคร์เกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการในด้านการรับประกันคุณภาพของ
สินค้า อุปกรณ์และอะไหล่มากที่สุด ซึ่งรองลงมาได้แก่ การมีมาตรฐานในการตรวจซ่อม และมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ(การตรวจซ่อมรถยนต์, การซ่อมตัวถังรถยนต์)
นอกจากนี้ ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) พบว่า ความคาดหวัง
ของปั จ จั ย ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ ในด้า นการทาความสะอาดได้ ทั่ว ถึง ทั้ง ภายในและภายนอกเป็น ความ
คาดหวั ง ล าดั บ แรก รองลงมาคื อ การน าอุป กรณ์ ที่ ทัน สมั ยมาใช้ ใ นการบริ ก าร ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการเลื อกใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ในอาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรีของ วิลาสินี นาคบุตร (2551) และ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการล้าง
อัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานีของ บุญเรือน เนื่องอัมพร (2551)
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บ ริโภค อาเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรื่อง การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยมาก
ที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจของลู ก ค้ า ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก ารล้ า ง
บารุงรักษารถยนต์ ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานีของ กิจจะพันธ์ กตเวที (2555) รวมทั้งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดและพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครของ ภูษณ ตันสุเมธ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจด้านผลิตภัณฑ์ ที่
สาคัญที่สุดคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
2.4.7 ปัจจัยด้านราคา (Price)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช(2554) พบว่า การแสดงรายละเอียด
ของราคาการให้ บ ริ ก าร เป็ น ส่ ว นที่ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคพอใจมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การให้ บ ริ ก ารมี
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ค่าบริการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการคาร์
แคร์ ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ภูษณ ตันสุ เมธ (2552) พบว่า ปัจจัยที่ มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจด้านราคา ที่สาคัญที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ
นอกจากนี้ ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) พบว่า ความคาดหวัง
ของปั จ จั ย ด้ า นราคาในด้ า นราคาค่ า บริ ก ารในแต่ ล ะครั้ ง เหมาะสมเป็ น ความคาดหวั ง ล าดั บ แรก
รองลงมาคือ การแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการเลือกใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรีของ วิลาสินี นาคบุตร (2551) และ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ณภัทร ศรียาภัย (2551)
พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญต่อปัจจัยราคา ในด้านราคาค่าบริการในแต่ละครั้งเหมาะสมเป็นลาดับ
แรก
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้า
ของคาร์แคร์ครบวงจรของกลุ่มวัยทางานและวัยนักศึกษาของ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) พบว่า
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือมีราคาเหมาะสมเมื่ อเทียบกับบริการที่ได้รับ รองลงมาคือการมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับ
บริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค อาเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่าในด้านราคาค่าบริการ ภาพรวมความพึง
พอใจอยู่ในระดั บมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรื่อง ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพการบริการ มีป้ายแสดงราคาชัดเจนถูกต้อง มากที่สุด
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ร้านใหม่คาร์แคร์ ด้านราคา อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้าให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ราคายุติธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการ และราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสถานบริการอื่นที่ใกล้เคียง
รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการ
2.4.8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่าในด้านช่องทางการ
ให้บริการ ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับที่ ตั้งของศูนย์บริการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การให้บริการนัด
หมายเวลาในการเข้ารับบริการล่วงหน้าทางโทรศัพท์
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นอกจากนี้ ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) พบว่า ความคาดหวัง
ของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในด้านทาเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้เขตชุมชนและ
สะดวกต่อการเดินทาง เป็นความคาดหวังลาดับแรก รองลงมาคือ การมีสถานที่รับรองลูกค้าเพียงพอ
ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการเลือกใช้บริการดูแลรั กษา
รถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีของ วิลาสินี นาคบุตร (2551) และสอดคล้องกับการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้าของคาร์แคร์ครบวงจรของกลุ่มวัย
ทางานและวัยนักศึกษาของ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดคือร้านตั้งอยู่ใน
ทาเลที่เดินทางได้สะดวก รองลงมาคือร้านตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งหรือแหล่งธุรกิจ
รวมถึ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ข อง
ผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่า ในด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรื่อง ทาเล ที่ตั้ง
ของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง สถานที่ กว้างขวาง มีที่จอดรถเพียงพอ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของ ชิน ธารงวิทวัส (2551) พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการมีที่
จอดที่สะดวกและกว้างขวาง และสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ภูษณ ตันสุเมธ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจด้านสถานที่ให้บริการที่สาคัญที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ร้านใหม่คาร์แคร์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้าให้ความสาคัญมาก
ที่สุดคือ มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถ รองลงมาคือ การคมนาคมสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ
2.4.9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่าในด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้บริโภคให้ความสาคัญในเรื่อง ความสามารถในการใช้บัตรเครดิตในการชาระค่าสินค้า
และบริการ โดยให้ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่การมีบริการตรวจเช็คฟรีกับลูกค้าที่ทาตาม
เงื่อนไขที่กาหนด สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ภูษณ ตันสุเมธ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่สาคัญที่สุดคือ ความสามารถในการชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้
นอกจากนี้ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) พบว่า ความคาดหวังของ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในด้านการมีคูปองส่วนลดกรณีลูกค้ามาใช้บริการเป็นประจา เป็น
ความคาดหวังลาดับแรก รองลงมาคือ การให้ส่วนลดค่าบริการเป็นเงินสด กรณีลูกค้ามาใช้บริการ
มากกว่า 1 รายการ และการเปิดรับสมาชิกเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครของ ณภัทร ศรียาภัย (2551) พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ในด้าน มีส่ ว นลดราคาการให้ บริการ เป็นล าดับแรก และยัง สอดคล้อ งกับ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ การศึกษาปัจ จั ยส่ วนประสมทางการตลาดบริการต่อการเลือกใช้บริการดูแลรักษา
รถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีของ วิลาสินี นาคบุตร (2551) พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจในการ มี
การจัดรายการลดราคาพิเศษ และมีเอกสารเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์แจกฟรีให้แก่ผู้มาใช้บริการ
มากที่สุด
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้า
ของคาร์แคร์ครบวงจรของกลุ่มวัยทางานและวัยนักศึกษาของ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) พบว่า
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือด้านการมีส่วนลดราคา ค่าล้างรถ เคลือบรถ รองลงมาคือมีบริการเครื่องดื่มฟรี และการ
โฆษณาผ่าน แผ่นป้ายโฆษณาใบปลิว การมีคะแนนสะสมแต้มแทนเงินสด
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ร้านใหม่คาร์แคร์ ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับ มาก โดยด้านที่ลูกค้าให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
บัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี ดูดฝุ่นฟรี รองลงมาคือ มีบริการเคลือบสีฟรีสาหรับผู้ใช้บริการ
ล้างสีดูดฝุ่นและล้างอัดฉีดช่วงล่าง
นอกจากนี้ จากการศึ กษาพฤติ กรรมการเลื อ กใช้ บริ ก ารคาร์ แคร์ ของผู้ บ ริโ ภค
อาเภอทับ คล้ อ จั งหวัดพิจิ ตรของ พุฒ รักษ์ พนมเวช (2557) พบว่าในด้านการส่ งเสริมการตลาด
ภาพรวมความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในเรื่ อ ง มี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดรายการโปรโมชั่นให้กับลูกค้า มากที่สุด
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2.4.10 ปัจจัยด้านบุคลากร (People)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ
ในด้านประสบการณ์ ความรู ้ ความชานาญ และความสามารถของพนัก งานและช่าง มากที่ส ุด
รองลงมาคือ การดูแ ลเอาใจใส่ ข องพนัก งาน สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดและ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์ แคร์ของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ภูษณ ตันสุ เมธ (2552)
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า นพนั ก งานผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ที่ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ พนั ก งานมี ค วาม
ระมัดระวังในขณะให้บริการ
นอกจากนี้ ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) พบว่า ความคาดหวัง
ของปัจจัยด้านบุคลากร ในเรื่องความซื่อสัตย์ เป็นความคาดหวังลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านความรู้
ความสามารถของพนักงานซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการ
เลือกใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีของ วิลาสิ นี นาคบุตร (2551) ซึ่ง
พบว่าปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกคือ ความซื่อสัตย์ของพนักงาน และสอดคล้องกับ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้าของคาร์แคร์ครบ
วงจรของกลุ่มวัยทางานและวัยนักศึกษาของ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การให้บ ริ การด้านบุ คลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
พนักงานมีความซื่อสัตย์ รองลงมาคือการมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ พนักงานแสดง
ความเอาใจใส่และยินดีให้ข้อมูลและให้บริการ
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ร้านใหม่คาร์แคร์ ด้านบุคคลหรือพนักงาน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้าให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
ความมั่นใจหลังรับบริการ รองลงมาคือ ความสุภาพและเต็มใจให้บริการของพนักงาน ซึ่งคล้ายกับ
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค อาเภอทับ คล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒ
รักษ์ พนมเวช (2557) พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจเรื่อง พนักงานรับ -ส่งรถ มีความสุภาพ อ่อมน้อมถ่อม
ตนและอัธยาศัยไมตรีดี มากที่สุด และสอดคล้องกับ การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อลูกค้าศูนย์บริการล้างรถ โมลีแคร์ สานักงานใหญ่ บางแค และสาขาคู้บอนของ ปฐมธิดา จินตวรรณ
(2551) พบว่า พนักงานมีความสุภาพ อ่อมน้อม และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ จะสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด
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2.4.11 ปั จ จั ย ด้ า นการสร้ า งและการน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence Presentation)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
ในด้านการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในรถและ
ตัวถังมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ชื่อเสียงของศูนย์บริการเป็นที่ยอมรับและรู้จัก
นอกจากนี้ ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) พบว่า ความคาดหวัง
ของปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในด้านความสะอาดของสถานที่ และ
ห้องน้า เป็นความคาดหวังลาดับแรก รองลงมาคือ เรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในรถยนต์ซึ่ง
สอดคล้ องกับ การศึกษาปัจ จั ยส่ วนประสมทางการตลาดบริการต่อการเลือกใช้บริการดูแลรักษา
รถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีของ วิลาสินี นาคบุตร (2551) พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ
ต่อปัจจัยด้านกายภาพในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในเรื่อง การมีห้องพักรับรอง
สาหรับรอรับรถ เช่น มีหนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดื่มให้ มากที่สุด
นอกจากนี้ จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของเจ้าของรถยนต์นั่ง
ส่ ว นบุ คคลในจั งหวัดชลบุ รี ของ ศิรินา อังศุพฤกษ์ (2554) พบว่า การตกแต่งสถานที่ ให้ ส วยงาม
น่าสนใจและมีห้องรับรอง ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากที่สุด
2.4.12 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของ สราวุธ ชินราช (2554) พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับความสมบูรณ์ของรถยนต์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ การให้บริการ เสร็จตาม
เวลาที่นัดหมาย
นอกจากนี้ ในการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) พบว่า ความคาดหวัง
ของปัจจัยด้านกระบวนการ ในด้านการให้บริการตามคิว ก่อน-หลัง เป็นความคาดหวังลาดับแรก
รองลงมาคือ การให้บริการที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ต่อการเลือกใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีของ วิ ลาสินี นาคบุตร (2551)
พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านกายภาพในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษา
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พฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรของ พุฒรักษ์ พนม
เวช (2557) พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจเรื่อง ความรวดเร็วในการให้บริการหรือระยะเวลาในการทาความ
สะอาดไม่ต้องรอนานเป็นสาคัญ รวมถึงยังสอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการล้างอัด
ฉีดรถยนต์ ร้านภาสกรคาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานีของ บุญเรือน เนื่องอัมพร (2551) ที่พบว่า ผู้บริโภค
ให้ความสาคัญด้านกระบวนการให้บริการในเรื่อง ความรวดเร็วในการให้บริการและมีขั้นตอนของการ
ทาความสะอาดถูกวิธีและได้มาตรฐาน มากที่สุด
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้า
ของคาร์แคร์ครบวงจรของกลุ่มวัยทางานและวัยนักศึกษาของ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) พบว่า
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือด้านขั้นตอนในการติดต่อ ใช้บริการล้างรถชัดเจนรองลงมาคือด้านความสะดวกในการติดต่อ
เข้าใช้ บริการล้างรถ และมีการจัดคิวในการชาระเงินที่ดี มีใบเสร็จที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็น หลั กฐานใน
การชาระเงิน
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านใหม่คาร์แคร์ ตาบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการของ ยุทธพงศ์ นกขมิ้น (2555) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ร้านใหม่คาร์แคร์ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้าให้ความสาคัญมากที่สุด
คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ รองลงมาคือ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดและพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครของ ภูษณ ตันสุเมธ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านกระบวนการ
ให้บริการ ที่สาคัญที่สุดคือ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
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2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
จากที่ได้ทาการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้น ทาง
ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดของงานวิจัย เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการทาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ (Sex)
2. อายุ (Age)
3. ระดับการศึกษา (Education)
4. อาชีพ (Occupation
5. รายได้ต่อเดือน (Income)

การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจรของผู้บริโภคในเขต

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. บุคลากร (People)
6. การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence Presentation)
7. กระบวนการ (Process)

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การดาเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มีรูปแบบใน
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทางผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามจาก
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี้ทางผู้วิจัยได้มีการกาหนด
รูปแบบของวิธีดาเนินการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ลักษณะของประชากร
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่พักอาศัยหรือ
ใช้ชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
3.1.2 ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชากรที่ พั ก อาศั ย หรื อ ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเคยใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ซึ่งถือได้ว่ามีจานวนประชากร
ทั้งหมดในขนาดที่ใหญ่มาก และไม่สามารถทราบจานวนที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงอ้างอิงสูตรของ Taro
Yamane โดยมีขนาดตัวอย่างของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่
+/- 5% (วิชิต อู่อ้น, 2550, หน้า 599) สามารถคานวณได้ดังนี้
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สูตร

2

n=𝑍2
4𝐸

โดยที่

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดที่ยอมไว้
เมื่อนาไปแทนค่าในสูตร โดยที่มีระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดคือ 95% ดังนั้น ค่า
Z = 1.96 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดที่ยอมรับได้อยู่ที่ 5%
ดังนั้น ค่า E = 0.05
2

1.96
2
4(0.05)

แทนค่า

n=

ดังนั้น

n = 384.16

จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น เท่ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามทาง
ผู้วิจัยจะกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ เพิ่มอีก 5% จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ อีก
20 ตัวอย่าง รวมเท่ากับ 405 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้ อง
ครบถ้วน
3.1.3 การเก็บข้อมูล
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบแน่นอนว่าจานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีจานวนเท่าใด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sample) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ตาม
พื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ รวมถึงใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์
เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
3.2.1 ตัวแปรอิสระ ในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย
3.2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
1. เพศ (Sex)
2. อายุ (Age)
3. ระดับการศึกษา (Education)
4. อาชีพ (Occupation)
5. รายได้ต่อเดือน (Income)
3.2.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. บุคลากร (People)
6. การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence Presentation)
7. กระบวนการ (Process)
3.2.2 ตัวแปรตาม ในงานวิจัยนี้ ได้แก่
ในงานวิจัยนี้ ตัวแปรตามได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.3 สมมติฐานงานวิจัย
จากกรอบแนวทางการวิ จั ย ได้ ก าหนดปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไว้ 2 ส่ ว นคื อ ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งพบว่าเป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลถึง
การตัดสิน ใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงนามากาหนดเป็นสมมติฐานในงานวิจัย ได้ดังนี้
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3.3.1 สมมติฐานในด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 3 ปั จจั ยด้ านระดับ การศึ กษาที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่อ การตั ดสิ นใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 5 ปั จ จั ย ด้ า นรายได้ ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
3.3.2 สมมติฐานในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูล
ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4
ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ การใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจร
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
3.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการส ารวจการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจรของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.5.1 ผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sample)
ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามออนไลน์
3.5.2 ทาการสอบถาม โดยใช้คาถามคัดกรองก่อนการให้ตอบแบบสอบถาม คือ เคยใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจร ถ้าหากเคยใช้บริการจะทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบ
ข้อมูลลงไป เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 เครื่องมือในการวิจัย
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งคาถามที่ใช้ในการวิจัย อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามจะมีให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choices) เป็นแบบปลายปิด
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจร โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ในงานวิจัย ซึ่งแบ่งระดับความ
คิดเห็น/การตัดสินใจเลือกใช้บริการออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น/การตัดสินใจ
คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด / ใช้บริการแน่นอน
5
เห็นด้วยมาก / อาจจะใช้บริการ
4
เห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ
3
เห็นด้วยน้อย / อาจจะไม่ใช้บริการ
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด / ไม่ใช้บริการแน่นอน
1
ไม่สามารถประเมินได้
0
เกณฑ์การประเมิน ทางผู้วิจัยจะใช้การแบ่งช่วงตามหลักของการแบ่งอั นตรภาคชั้น
(Class Interval) โดยการแบ่ งคะแนนสู งสุ ดเป็น 5 ระดั บ โดยคานวณจากคะแนนเฉลี่ ยที่ได้ รับจาก
แบบสอบถาม โดยมีคะแนนสูงสุดคือ 5 และคะแนนต่าสุดคือ 1 ทาการหากึ่งกลางพิสัย โดยจะใช้สูตรการ
คานวณความกว้างของอัตรภาคชั้น (ชนินาถ สงวนวงศ์วิจิตร, 2552) ดังต่อไปนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ข้อมูลที่สูงสุด – ข้อมูลที่ต่าสุด) / จานวนขั้น
= (5 – 1) / 5
= 0.8
ดังนั้น ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 จึงมีเกณฑ์การแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ยที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด / ใช้บริการแน่นอน
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยมาก / อาจจะใช้บริการ
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยน้อย / อาจจะไม่ใช้บริการ
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคเห็นด้วยน้อยที่สุด / ไม่ใช้บริการ
แน่นอน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) ในงานวิจัย เช่นเดียวกับส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยเป็นแบบสอบถามที่มีให้
เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choices) ลักษณะแบบปลายปิด
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
(1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ อายุ เพศ รายได้ ต่ อ เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษา และอาชี พ โดยจะใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจั ยส่วนประสมการตลาด และระดับความ
พึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย (Hypothesis Testing) มีการใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ในการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
(2) การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Factor Analysis เพื่อเป็นการจัดกลุ่ม
หรื อ รวมกลุ่ ม ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เข้ า ด้ ว ยกั น โดยตั ว แปรที่ อ ยู่ ใ น Factor เดี ย วกั น จะมี
ความสัมพันธ์กันมาก และความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน ) หรือ
ทิศทางลบ (ไปในทิศทางตรงข้ามกัน ) ก็ได้ ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กัน
หรือมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
(3) การวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ แ บบ Regression Analysis ส าหรั บ การ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจรของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมา
ประมวลผล และวิ เคราะห์ ค่ าทางสถิติ ตามวัต ถุป ระสงค์ ของงานวิจั ย โดยแบ่ งผลการวิเ คราะห์
ออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.3 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด
ของตั ว แปรอิ ส ระที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และตัวแปรตาม
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ การตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับ การตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีในการวิเคราะห์ปัจจัย
4.5.2 การกาหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis)
4.6 การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear Regression Analysis) เพื่ อ ใช้ ใ น
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ทางาน หรือพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคล
และเคยใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร โดยใช้ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดประมาณ 1
เดือน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2559) โดยทางผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลและ
สามารถรวบรวมได้จานวน 581 ชุด และตัดแบบสอบถามที่เลือกตอบว่า "ไม่เคยใช้บริการคาร์แคร์
แบบครบวงจร” จานวน 174 ชุด ออกไป เพราะงานวิจัยนี้ต้องการข้อมูลของผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนั้น แบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนจานวนทั้งสิ้น 407 ชุด โดยมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 4.1
แสดงลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะประชากรศาสตร์
จานวน (คน)
1. เพศ
ชาย
204
หญิง
203
407

สัดส่วน (%)
50.1%
49.9%
100.0%
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ตารางที่ 4.1
แสดงลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ลักษณะประชากรศาสตร์
จานวน (คน)
2. อายุ
20 - 30 ปี
248
31 - 40 ปี
112
41 - 50 ปี
29
51 - 60 ปี
14
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
4
407
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
14
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
277
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
112
สูงกว่าปริญญาโท
4
407
4. อาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
10
ข้าราชการ/พนักงาน
45
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
272
ธุรกิจส่วนตัว
67
แม่บ้าน
5
รับจ้างทั่วไป
8
407

สัดส่วน (%)
60.9%
27.5%
7.1%
3.4%
1.0%
100.0%
3.4%
68.1%
27.5%
1.0%
100.0%
16.1%
32.8%
32.3%
13.4%
2.7%
1.7%
100.0%
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ตารางที่ 4.1
แสดงลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง(ต่อ)
ลักษณะประชากรศาสตร์
จานวน (คน)
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
11
15,000 - 25,000 บาท
64
25,001 - 35,000 บาท
90
35,001 - 45,000 บาท
82
45,001 - 55,000 บาท
64
สูงกว่า 55,000 บาท
96
407

สัดส่วน (%)
2.7%
15.7%
22.1%
20.1%
15.7%
23.6%
100.0%

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ มตัวอย่าง สามารถแบ่ง
ออกเป็นเพศชาย 50.1% และเพศหญิง 49.9% ตามลาดับ ส่วนใหญ่อยู่ในช่ วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งคิด
เป็น 60.9% ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า อยู่ที่ 68.1% โดยส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 32.3% ซึ่งส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน สูงกว่า 55,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 23.6% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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4.2 ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจรของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยเฉลี่ยแล้วท่านใช้บริการร้านคาร์แคร์บ่อยเพียงใด
มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน 1%
5 – 6 ครั้งต่อเดือน 2%
3 – 4 ครั้งต่อเดือน 6%
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
42%
1 – 2 ครั้งต่อเดือน 49%

ภาพที่ 4.1 ความถี่ในการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของกลุ่มตัวอย่าง
ท่านใช้จ่ายในการใช้บริการร้านคาร์แคร์ โดยเฉลี่ยครั้งละเท่าใด
900 บาทขึ้นไป 1%
701-900 บาท 1%
น้อยกว่า 100 บาท 2%
501-700 บาท 8%

301-500 บาท 21%
100-300 บาท
67%

ภาพที่ 4.2 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของกลุ่มตัวอย่าง
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สถานบริการคาร์แคร์ครบวงจรที่ท่านเลือกใช้บริการเป็นประจา
แอร์คลีน (Air Klean) 4%

เมจิก บาย วิซาร์ด (Magic By Wizard) 8%

สมายคาร์ บายโปรคลีน (Smile
Car by proclean) 9%
โมลีแคร์ (Moly Care) 10%
อื่นๆ 56%
โปลิเคม (Poli Chem) 13%

ภาพที่ 4.3 สถานบริการคาร์แคร์ครบวงจรที่ใช้บริการเป็นประจา ของกลุ่มตัวอย่าง

สาเหตุที่ท่านเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 5%
มีห้องรับรองลูกค้าที่สะดวกสบาย 9%

มีเพื่อน/ครอบครัวแนะนาไปใช้บริการ 3%
บริการดี ล้างรถสะอาด 31%

การตกแต่งและบรรยากาศ 2%

มีอุปกรณ์ล้างรถคุณภาพดี 10%
ใกล้ที่พักอาศัย ที่ทางาน 29%
ราคาถูกกว่าร้านอื่น 11%

ภาพที่ 4.4 เหตุผลที่เลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของกลุ่มตัวอย่าง
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ประเภทบริการที่ท่านเลือกใช้บริการ
ล้างห้องเครื่อง 7%
อื่นๆ 1%
ซักเบาะ พรม 8%

ขัด เคลือบสี21%

ล้างสี ดูดฝุ่น 63%

ภาพที่ 4.5 ประเภทของบริการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการจากคาร์แคร์ครบวงจร
จากภาพที่ 4.1-4.5 สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้จากแบบสอบถาม ดังนี้
ภาพที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร โดยที่ 1-2
ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 49% รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 42% 3 – 4 ครั้งต่อเดือน คิด
เป็น 6% 5 – 6 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 2% และมากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 1% ตามลาดับ
ภาพที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร 100-300 บาท คิดเป็น 67% รองลงมาคือ 301-500 บาท คิดเป็น 21% 501-700 บาท คิดเป็น
8% น้อยกว่า 100 บาท คิดเป็น 2% 701-900 บาท และ 900 บาทขึ้นไป คิดเป็น 1% ตามลาดับ
ภาพที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสถานบริการคาร์แคร์ครบวงจรที่ใช้เป็น
ประจา มากที่สุ ด 5 อันดับแรก โปลิเคม (Poli Chem) คิดเป็น 13% รองลงมาคือ โมลี แคร์ (Moly
Care)คิดเป็น 10% สมายคาร์ บายโปรคลีน (Smile Car by proclean) คิดเป็น 9% เมจิก บาย วิซาร์ด
(Magic by Wizard) คิดเป็น 8% แอร์คลีน คิดเป็น 4% และอื่นๆ เช่น คาดูแลค (Cadulac) แมกไกวส์
(Meguiars) และ โปรคลีน (ProClean) เป็นต้น คิดเป็น 56% ตามลาดับ
ภาพที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการสถานบริการคาร์แคร์
ครบวงจร มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ บริการดี ล้างรถสะอาด คิดเป็น 31% รองลงมาคือ ใกล้ที่พัก
อาศัย ที่ทางาน คิดเป็น 29% ราคาถูกกว่าร้านอื่น คิดเป็น 11% มีอุปกรณ์ล้างรถคุณภาพดี คิดเป็น
10% และมีห้องรับร้องลูกค้าที่สะดวกสบาย คิดเป็น 9% ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.5 ประเภทของบริการจากคาร์แคร์ครบวงจรที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการ มาก
ที่สุด คือ ล้างสี ดูดฝุ่น คิดเป็น 63% รองลงมาคือ ขัดเคลือบสี คิดเป็น 21% ซักเบาะ พรม คิดเป็น 8%
และ ล้างห้องเครื่องคิดเป็น 7% ตามลาดับ
4.3 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดของตัวแปร
อิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และตัวแปรตาม
ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 4.2
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ
Variable
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
มีการให้บริการหลากหลาย
มีการให้บริการที่มีมาตรฐาน
การนาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมา
ใช้ในการให้บริการ
มีระบบการให้บริการที่มีความทันสมัย
ร้านมีภาพลักษณ์ดี และมีชื่อเสียง
ปัจจัยด้านราคา
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
ค่าบริการไม่แพงจนเกินไป
มีราคาใกล้เคียงกับสถานบริการที่มีคุณภาพเท่า
เทียมกัน
มีความหลากหลายของระดับราคาให้เลือก

Mean

Std.
Deviation

การแปลค่า

3.57
4.07

0.7935
0.7676

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3.92

0.8142

เห็นด้วยมาก

3.68
3.51

0.8282
0.9387

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

4.19
4.11

0.7695
0.8106

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3.94

0.7998

เห็นด้วยมาก

3.63

0.9400

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.2
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ (ต่อ)
Variable
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ
มีสถานที่รองรับลูกค้าเพียงพอ
ทาเลที่ตั้งไม่ไกลจากท่าน
มีที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการ
มีเวลาที่เปิดให้บริการสะดวก
มีการให้บริการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนการเข้ารับ
บริการทุกครั้ง
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
มีการส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับความต้องการ
มีโปรโมชั่นทีห่ ลากหลาย เช่น มีบัตรสะสมแต้ม การให้
ส่วนลด เป็นต้น
มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ
มีการลดราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยด้านบุคลากร
พนักงานมีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญ
ในการให้บริการ
พนักงานมีความระมัดระวังขณะให้บริการ
พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ
พนักงานแสดงความเอาใจใส่และยินดีให้ข้อมูล
และให้บริการ
พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน

Mean

Std.
Deviation

การแปลค่า

4.41
3.97
4.33
4.14
4.13

0.7399
0.9225
0.7530
0.8561
0.7868

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3.35

1.0232

เห็นด้วยปานกลาง

3.55

0.9372

เห็นด้วยมาก

3.51

1.0548

เห็นด้วยมาก

3.42
3.46

1.0402
1.0931

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

4.01

0.7986

เห็นด้วยมาก

4.22
4.24

0.8135
0.7549

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

4.14

0.7909

เห็นด้วยมาก

4.09

0.7728

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.2
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ (ต่อ)
Variable
ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ความสะอาดของสถานที่ และห้องน้า
ทรัพย์สินภายในรถปลอดภัย
การมีห้องพักรับรองเพื่อรอรับรถกว้างขวาง
มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างรอคอยครบครัน เช่น
หนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดื่ม
การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ
แสดงรายละเอียดของราคาการให้บริการอย่างชัดเจน
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
การให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน
การให้บริการมีความรวดเร็ว
การให้บริการเสร็จตามเวลาที่นัดหมาย
ความสะดวกในการติดต่อเข้าใช้บริการ
การให้บริการตามคิว ก่อน-หลัง
การแจ้งให้ลูกค้าทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาทุกครั้ง
สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง

Mean

Std.
Deviation

การแปลค่า

3.84
4.37
3.70

0.8274
0.7664
0.9367

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก

3.63

0.9680

เห็นด้วยมาก

3.42
4.07

0.9276
0.9297

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

4.21
4.14
4.24
4.19
4.29

0.7203
0.7423
0.7190
0.7120
0.7022

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

4.01

0.9097

เห็นด้วยมาก

3.50

1.0938

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในเรื่องของทาเล
ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องทรัพย์สินภายในรถปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ในเรื่องทาเลที่ตั้งไม่ไกลจากผู้ บริโภค มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.33 ปัจจัยด้านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องของการให้บริการตามคิว ก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
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ปัจจั ยด้านบุคลากร ในเรื่องพนั กงานมีความซื่อสัตย์ในการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องของการให้บริการเสร็จตามเวลาที่นัด
หมาย ตามลาดับ สาหรับปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด 5 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในเรื่องของมีการให้บริการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนการเข้ารับบริการทุกครั้ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในเรื่องของมีการส่งเสริมการตลาด
ที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.42 ซึ่งมีค่าเฉลี่ ยเช่นเดียวกันกับ ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ในเรื่องของการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในเรื่องของมี
การส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่องของการสามารถชาระเงินได้
หลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และ 3.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม
Variable
การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรที่ท่านใช้
บริการบ่อยที่สุด

Mean

Std.
Deviation

การแปลค่า

4.29

0.821

ใช้บริการแน่นอน

ตัวแปรตามในงานวิจัยครั้งนี้คือ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรที่ใช้บริการบ่อยที่สุด อยู่ในระดับใช้บริการแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กับ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ว่าส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
แตกต่างกันหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มคนทั่วไป ที่ใช้บริการของคาร์แคร์ครบวงจรซึ่งเป็น
กลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายในด้านลักษณะของประชากรศาสตร์ โดยข้อมูลที่
ได้จากการเก็บรวบรวมมีดังนี้
4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.4
แสดงค่าสถิ ติเปรี ย บเทีย บความแตกต่างของการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

ค่าเฉลี่ยการ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
N
ตัดสินใจซื้อ
มาตรฐาน
(Mean)
(Std. Deviation)
204
4.49
.865
203
4.53
.774

t
-1.044

Sig.
(2-tailed)
.297

จากตารางที่ 4.4 ทดสอบปั จ จั ย ลั ก ษณะทางเพศที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจด้ ว ย
Independent Samples Test ค่า T-Test ได้ค่า sig. เท่ากับ 0.297 มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่
α = 0.05 ในการทดสอบ ดังนั้นจึงสรุปว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า คาร์แคร์ครบวงจร
สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของแต่ละเพศได้ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น เพศจึงไม่ได้เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ สราวุธ ชินราช
(2554) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.5
แสดงค่าสถิ ติเปรี ย บเทีย บความแตกต่างของการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป

ค่าเฉลี่ยการ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
N ตัดสินใจซื้อ
มาตรฐาน
(Mean) (Std. Deviation)
248
4.31
.797
112
4.34
.778
47
4.04
.999

F

2.431

Sig.

.089

จากตารางที่ 4.5 ทดสอบปัจ จัยด้านอายุที่มีผ ลต่อการตัดสินใจด้วย One-Way
ANOVA ค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.089 ซึง่ มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่ α = 0.05 ในการ
ทดสอบ ดังนั้นจึงสรุปว่า อายุที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจรไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถึงแม้ว่าอายุจะเป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความคิด
และพฤติกรรมแตกต่างกัน เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าอายุจะแตกต่าง
กัน ต่างก็มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ต้องการบริการ
ล้างและดูแลรถยนต์ ดังนั้น อายุจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบท
ที่ 2 เช่น งานวิจัยของ สราวุธ ชินราช (2554) ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
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เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
ที่แตกต่างกันโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ไม่แตกต่างในทุกด้าน
4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ การตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติ ฐ านที่ 3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.6
แสดงค่าสถิ ติเปรี ย บเทีย บความแตกต่างของการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือต่ากว่า
ปริญญาโทหรือสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยการ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
Sig.
N
ตัดสินใจซื้อ
มาตรฐาน
t
(2-tailed)
(Mean) (Std. Deviation)
291
4.26
.878
-1.314
.190
116
4.36
.651

จากตารางที่ 4.6 ทดสอบปัจจัย ด้านระดับการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจด้ว ย
Independent Samples Test ค่า T-Test ได้ค่า sig. เท่ากับ 0.190 มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่
α = 0.05 ในการทดสอบ ดังนั้นจึงสรุปว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ไม่ว่าผู้บริโภคจะมี
ระดับการศึกษาใด บริการคาร์แคร์ครบวงจรก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคได้ทุก
ระดับการศึกษา ดังนั้น ระดับการศึกษาจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้
ในบทที่ 2 เช่ น งานวิ จั ย ของ ภั ค วั ฒ น์ คงคะคิ ด (2555) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรแห่งหนึ่งในเขตตาบลหนอง
ปรื อ พบว่า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้า นระดั บการศึกษาที่ แตกต่ างกัน ของผู้ บริโ ภค มีอิท ธิพลต่ อความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมในด้านการบอกต่อ การใช้บริการซ้า ความอ่อนไหวต่อราคาและด้าน
พฤติกรรมการเรียกร้องที่ไม่แตกต่างกัน
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4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7
แสดงค่าสถิ ติเปรี ย บเทีย บความแตกต่างของการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัวและอื่นๆ

N

ค่าเฉลี่ยการ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ตัดสินใจซื้อ
มาตรฐาน
(Mean) (Std. Deviation)
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4.18

1.093

272
90

4.32
4.23

.767
.822

F

.860

Sig.

.424

จากตารางที่ 4.7 ทดสอบปัจจัยด้านอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจด้วย One-Way
ANOVA ค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.424 ซึง่ มีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่ α = 0.05 ในการ
ทดสอบ ดังนั้นจึงสรุปว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจรไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แม้ว่าผู้บริโภคมีอาชีพที่แตกต่างกัน ย่อมมีความ
สนใจ ความต้องการ ค่านิยม สิ่งเร้า และแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการแตกต่างกันออกไป
แต่บริ การคาร์ แคร์ ครบวงจรสามารถตอบสนองความต้องการหลักของผู้บริโภคทุกระดับอาชีพ ไม่
แตกต่างกัน ดังนั้น อาชีพ จึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2
เช่น งานวิจั ย ของ สราวุธ ชิน ราช (2554) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อาชีพที่แตกต่างกัน โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ไม่แตกต่าง
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4.4.5 การศึกษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่า ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ การตัดสิน ใจใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.8
แสดงค่าสถิ ติเปรี ย บเทีย บความแตกต่างของการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาแนกตามรายได้
ระดับรายได้
15,000 - 25,000 บาท
25,001 - 35,000 บาท
35,001 - 45,000 บาท
45,001 - 55,000 บาท
สูงกว่า 55,000 บาท

N
75
90
82
64
96

ค่าเฉลี่ยการ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ตัดสินใจซื้อ
มาตรฐาน
(Mean) (Std. Deviation)
4.16
.871
4.20
.985
4.41
.785
4.42
.686
4.27
.703

F

1.650

Sig.

.161

จากตารางที่ 4.8 ทดสอบปัจจัยด้านระดับรายได้ที่มีผลต่อการตัดสินใจด้วย OneWay ANOVA ค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.161 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่ α = 0.05
ในการทดสอบ ดังนั้นจึงสรุปว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ระดับรายได้จึงไม่ได้เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ ภัควัฒน์ คงคะคิด(2555) ได้
ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจรแห่งหนึ่งในเขตตาบลหนองปรือ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมในด้านการบอกต่อ การใช้บริการซ้า
ความอ่อนไหวต่อราคาและด้านพฤติกรรมการเรียกร้องไม่แตกต่างกัน
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จากผลข้างต้น พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ ระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล เพราะวัตถุประสงค์หลักของคาร์ แคร์หลัก คือ ล้าง
และทาความสะอาดรถยนต์ ดังนั้น ไม่ว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน ต่างก็
ต้องการให้รถยนต์สะอาด เช่นเดียวกัน และคาร์แคร์ครบวงจรที่ผู้บริโภคใช้บริการอยู่นั้น ตอบสนอง
ความต้องการได้ทุกลักษณะประชากรศาสตร์
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ได้มีการกาหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดเป็น
7 ปัจจัย และได้ทาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระต่างๆ ทั้งสิ้น 37 ตัวแปร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ามีตัวแปรอิสระหลายตัว ที่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญ โดยที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการนาไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
(Regression Analysis) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นาตัวแปรอิสระทั้งหมด ไปสกัดเพื่อหาความเหมือนกันของ
ตัวแปร ให้ออกมาเป็นกลุ่มของปัจจัยใหม่ก่อน ให้ใด้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมและมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีในการวิเคราะห์ปัจจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett's Test of
Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้วิธีการสกัด
ปัจจัยหรือไม่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมใน
การวิเคราะห์หรือไม่ หากค่า KMO สูง (ค่าที่ยอมรับคือ 0.5-1) แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการ
นาไปวิเคราะห์ปัจจัยมาก แต่ในทางกลับกัน KMO ต่ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูลไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้
ในการวิเคราะห์ปัจจัย และสาหรับการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity เป็นการทดสอบว่าตัว
แปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนด α = 0.05 และได้ทาการ
ตัง้ สมมติฐาน คือ
H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ
H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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ตารางที่ 4.9
แสดงค่า KMO และ Bartlett's Test ของตัวแปรอิสระ
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.956
12339.783
666
.000

จากตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ ข้อมูล ทั้ง 37 ตัว แปร พบว่า มีค่า KMO เท่ากับ
0.956 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยในระดับที่ดี สามารถ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ และผลจากการทดสอบ Bartlett's Test of
Sphericity พบว่าค่า Chi-Square = 12339.783 และมีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในการทดสอบ ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 นั่นหมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 37
ตัวแปร มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน สรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัย และสามารถนาไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้
4.5.2 การกาหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis)
จากการทดสอบในข้างต้ น สรุปได้ว่า ตัว แปรทั้งหมด มีความเหมาะสมที่จะใช้
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย (Factor Analysis) โดยในขั้ น ตอนต่ อ มา ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสกั ด ปั จ จั ย
(Extraction) แบบ Principal Component Analysis (PCA) และเพื่อให้น้าหนักขององค์ประกอบใน
ปัจจัยที่สกัดออกมาได้ มีความชัดเจนมากขึ้น จึงใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax แล้วใช้เกณฑ์
ในการตัดสินจานวน ปัจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่มากกว่า 1 และค่า Factor
Loading ของตัวแปรในปัจจัยต้องไม่น้อยกว่า 0.5 ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor Loading ที่
สูงใกล้เคียงกันในปัจจัยที่มากกว่า 1 ปัจจัย
เมื่อวิเคราะห์ค่าสถิติสาหรับแต่ละปัจจัยทั้งก่อนและหลัง โดยทาการสกัดปัจจัย
แ บ บ Principal Component Analysis (PCA) พ บ ว่ า ค่ า Initial Eigenvalues ซึ่ ง คื อ ค ว า ม
แปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิมซึ่งสามารถอธิบายได้ โดยปัจจัยจากตารางสามารถสรุป ตัวแปรอิสระ
ต่างๆ ทั้งสิ้น 37 ตัวแปร โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ทั้งหมด 5 กลุ่มปัจจัย ที่สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมทั้ งหมดได้ถึง 68.198% (รายละเอียดในภาคผนวก ข) และเมื่อ
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ประกอบกับค่าน้าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัยหมุนแกน สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่
ได้เป็น 5 กลุ่มปัจจัย อย่างไรก็ตาม มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปรที่มีค่า Factor Loading ต่ากว่า 0.5 ทา
ให้ ไม่ส ามารถจั ดเข้ากลุ่ มปั จจั ย ได้ ประกอบด้ว ย ปัจจัยด้านราคาเทียบกับสถานบริการใกล้ เคียง
ปั จ จั ย ด้ า นความหลากหลายของราคา ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการช าระเงิ น ปั จ จั ย ด้ า นการแสดง
รายละเอียดของราคา
จากการจัดกลุ่มข้างต้น ผู้วิจัยสามารถนาข้อมูลมากาหนดชื่อของกลุ่มปัจจัยจากจัด
กลุ่มตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย พร้อมทั้งได้จัดทาตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม
ปัจจัยเดิมจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ตาม
ตารางที่ 4.10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.10
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการนัดหมายให้บริการ

1. มีการให้บริการหลากหลาย
2. มีการให้บริการที่มีมาตรฐาน

1. มีการให้บริการหลากหลาย
2. การนาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
มาใช้ในการให้บริการ
3. มีระบบการให้บริการที่มีความทันสมัย

3. การนาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือมาใช้ในการให้บริการ
4. มีระบบการให้บริการที่มีความทันสมัย
5. ร้านมีภาพลักษณ์ดี และมีชื่อเสียง
6. มีการให้บริการหลากหลาย
ปัจจัยด้านราคา
1. ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
2. ค่าบริการไม่แพงจนเกินไป
3. มีราคาใกล้เคียงกับสถานบริการที่มี
คุณภาพเท่าเทียมกัน
4. มีความหลากหลายของระดับราคาให้เลือก

4. ร้านมีภาพลักษณ์ดี และมีชื่อเสียง
5. มีบริการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย
1. ทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ
2. มีสถานที่รองรับลูกค้าเพียงพอ
3. ทาเลที่ตั้งไม่ไกลจากท่าน
4. มีที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการ
5. มีเวลาที่เปิดให้บริการสะดวก
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ตารางที่ 4.10
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ)
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

6. ค่าบริการไม่แพงจนเกินไป

1. ทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ
2. มีสถานที่รองรับลูกค้าเพียงพอ
3. ทาเลที่ตั้งไม่ไกลจากท่าน
4. มีที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการ

7. ความสะดวกในการติดต่อเข้าใช้บริการ
8. การให้บริการตามคิว ก่อน-หลัง
9. การแจ้งให้ลูกค้าทราบกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้ง
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด

5. มีเวลาที่เปิดให้บริการสะดวก
6. มีการให้บริการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนการเข้า

1. มีการส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับความต้องการ
2. มีโปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น มีบัตรสะสมแต้ม การ

รับบริการทุกครั้ง

ให้ส่วนลด เป็นต้น

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
1. มีการส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับความต้องการ

3. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ
4. มีการลดราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ

2. มีโปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น มีบัตรสะสมแต้ม การ ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการ
ให้ส่วนลด เป็นต้น
บริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลานัดหมาย
3. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ
1. ความสะอาดของสถานที่ และห้องน้า
4. มีการลดราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ 2. การมีห้องพักรับรองเพื่อรอรับรถกว้างขวาง
ปัจจัยด้านบุคลากร
1. พนักงานมีประสบการณ์ ความรู้ ความ
ชานาญในการให้บริการ
2. พนักงานมีความระมัดระวังขณะให้บริการ
3. พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ
4. พนักงานแสดงความเอาใจใส่และยินดีให้
ข้อมูลและให้บริการ

3. มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างรอคอยครบครัน
เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดื่ม
4. การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ
5. การให้บริการมีความรวดเร็ว
6. การให้บริการเสร็จตามเวลาที่นัดหมาย
ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการ
ให้บริการ

50
ตารางที่ 4.10
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ)
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
5. พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1. ความสะอาดของสถานที่ และห้องน้า
2. ทรัพย์สินภายในรถปลอดภัย

1. พนักงานมีประสบการณ์ ความรู้ ความ
ชานาญในการให้บริการ
2. พนักงานมีความระมัดระวังขณะให้บริการ
3. พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ
4. พนักงานแสดงความเอาใจใส่และยินดีให้
ข้อมูลและให้บริการ
5. พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
6. มีการให้บริการที่มีมาตรฐาน

3. การมีห้องพักรับรองเพื่อรอรับรถกว้างขวาง
4. มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างรอคอยครบครัน
เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดื่ม
5. การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ
7. ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
6. แสดงรายละเอียดของราคาการให้บริการอย่างชัดเจน 8. การให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน
9. ทรัพย์สินภายในรถปลอดภัย
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
1. การให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน

ปัจจัยด้านราคาเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง

2. การให้บริการมีความรวดเร็ว

1. มีราคาใกล้เคียงกับสถานบริการที่มีคุณภาพ
เท่าเทียมกัน

3. การให้บริการเสร็จตามเวลาที่นัดหมาย

ปัจจัยด้านความหลากหลายของราคา

4. ความสะดวกในการติดต่อเข้าใช้บริการ

1. มีความหลากหลายของระดับราคาให้เลือก

5. การให้บริการตามคิว ก่อน-หลัง

ปัจจัยด้านช่องทางการชาระเงิน

6. การแจ้งให้ลูกค้าทราบกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้ง
7. สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง

1. สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง
ปัจจัยด้านการแสดงรายละเอียดของราคา
1. แสดงรายละเอียดของราคาการให้บริการอย่างชัดเจน
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4.6 การวิเ คราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อใช้ใ นการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
จากการวิเคราะห์ ปั จ จัยข้ างต้นดั งกล่ าว ทาให้ ผู้ วิ จัยได้มี การปรับ เปลี่ ยนสมมติฐ าน
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการนัดหมายให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว เสร็จ
ตามเวลานั ด หมาย ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านราคาเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความหลากหลายของราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านช่องทางการชาระเงิน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยด้านการแสดงรายละเอียดของราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผู้วิจัยได้ทาการใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis)
แบบ Enter Multiple Regression เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ที่ได้จากการจัดกลุ่ม
ใหม่ โดยการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย กั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามที่ได้และทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
ข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดจานวน 407 ชุด ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 4.11
แสดงตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary)
Model Summaryb
Model
1

R
.431a

R Square
.186

Adjusted R Square
.167

Std. Error of the
Estimate
.749

ตารางที่ 4.12
แสดงผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กับปัจจัยทั้ง 9 ด้าน
ANOVAa
Sum of
Mean
Model
df
F
Sig.
Squares
Square
1
Regression
50.733
9
5.637
10.052
.000b
Residual
222.633
397
.561
Total
273.366
406
จากตารางที่ 4.11 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.749 และมีค่าสัมประสิทธิ์
ตัวกาหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.186 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 9 ด้าน สามารถลดความผิดพลาดใน
การประเมิน การตัดสิ นใจใช้บ ริ การคาร์แคร์ ครบวงจร ของผู้ บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลลงได้ 18.6%
จากตารางที่ 4.12 พบว่า F-Test มีค่า sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
ที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึ งสามารถปฏิเสธ H0 ได้ แสดงว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัย ที่
สามารถน ามาใช้ ใ นการพิ จ ารณาการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้
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ตารางที่ 4.13
แสดงสมการถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
Std.
B
Beta
Error
(Constant)
4.243
.480
8.837 .000
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการ
.099
.051
.120
1.944 .053
นัดหมายให้บริการ
ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความ
.191
.055
.233
3.496 .001
สะดวกสบาย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
.173
.061
.211
2.849 .005
การตลาด
ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพและการบริการที่
.146
.052
.178
2.789 .006
รวดเร็ว เสร็จตามเวลานัด
หมาย
ปัจจัยด้านบุคลากรและ
.169
.054
.206
3.155 .002
มาตรฐานการให้บริการ
ปัจจัยด้านราคาเทียบกับ
.115
.073
.112
1.579 .115
สถานบริการใกล้เคียง
ปัจจัยด้านความหลากหลาย
.040
.061
.046
.658 .511
ของราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการชาระ
-.151
.055
-.202
-2.741 .006
เงิน
ปัจจัยด้านการแสดง
-.006
.062
-.007
-.102 .918
รายละเอียดของราคา
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จากตารางที่ 4.13 พบว่ า มีตั ว แปรอิ ส ระทั้ง หมดจ านวน 5 ตั ว แปร ที่ ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-Test ของปัจจัยมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) โดยเรียงลาดับจากค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมาก โดยจากการวิเคราะห์ตัวแปรสามารถเรียงลาดับ จากมากไปน้อย คือ ปัจจัย
ด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้ บริการ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลา
นัดหมาย และปัจจัยด้านช่องทางการชาระเงิน ตามลาดับ
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบแต่ละสมมติฐานของงานวิจัย ได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการนัดหมายให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิ ติ T-Test มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.053 ซึ่ ง มีค่ า มากกว่า ค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ปฏิเสธ สมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการนัดหมายให้บริการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากคาร์แคร์ครบวงจรส่วนใหญ่ ต่างก็มีการ
ให้บริการที่หลากหลาย มีการนาวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมาใช้ในการให้บริการ มีระบบ
การให้บริการที่มีความทันสมัย การให้บริการโดยมีการนัดหมายล่วงหน้า รวมทั้ง ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของร้าน ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิติ T-Test มีค่ า Sig. เท่า กั บ 0.001 ซึ่ง มีค่ า น้อ ยกว่ าค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ยอมรับ สมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การที่ทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการและไม่ไกล
จากผู้ บริโ ภค ทาให้ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจในการรับบริการคาร์แคร์ครบวงจร เนื่องจากมีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง มีที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการรวมถึงการมีสถานที่รองรับลูกค้า เป็น
การสร้างความประทับในใจให้แ ก่ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้
กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่นงานวิจัย ของ เขมทัต บุญวัฒน์ (2555) ทาการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้
รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคาดหวัง
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ของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในด้านทาเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้เขตชุมชนและ
สะดวกต่อการเดินทาง เป็นความคาดหวังลาดับแรก รองลงมาคือ การมีสถานที่รับรองลูกค้าเพียงพอ
และ งานวิจัยของ พุฒรักษ์ พนมเวช (2557) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่า ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ภาพรวมความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรื่อง ทาเล ที่ตั้งของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้
ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง สถานที่ กว้างขวาง มีที่จอดรถเพียงพอ มากที่สุด
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิติ T-Test มีค่ า Sig. เท่า กั บ 0.005 ซึ่ง มีค่ า น้อ ยกว่ าค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ยอมรับ สมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของผู้บริโภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล เนื่ อ งจาก ผู้ บ ริโ ภคจะเกิ ด ความพึ งพอใจเมื่ อ ได้รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ จากกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เช่น มีการลดราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ และการมีโปรโมชั่นที่หลากหลาย อย่างเช่น มีบัตรสะสมแต้มและการให้ส่วนลด เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ในอดี ตที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ในบทที่ 2 เช่ น งานวิ จั ย ของ เขมทั ต บุ ญ วั ฒ น์ (2555)
ทาการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ในเขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ความคาดหวังของปัจจัยด้านการส่ งเสริมการตลาด ในด้านการมีคูปอง
ส่วนลดกรณีลูกค้ามาใช้บริการเป็นประจา เป็นความคาดหวังลาดับแรก รองลงมาคือ การให้ส่วนลด
ค่าบริการเป็นเงินสด กรณีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่า 1 รายการ และการเปิดรับสมาชิกเพื่อให้ได้รับ
สิทธิพิเศษต่างๆ
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว เสร็จ
ตามเวลานั ด หมาย ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิติ T-Test มีค่ า Sig. เท่า กั บ 0.006 ซึ่ง มีค่ า น้อ ยกว่ าค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ยอมรับ สมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลานัดหมาย ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจาก
ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการคาร์แคร์ ถ้ามีการนาเสนอองค์ประกอบของลักษณะทาง
กายภาพที่ตรงใจผู้บริโภค เช่น ในด้านความสะอาดของสถานที่ และห้องน้า การมีห้องพักรับรองเพื่อ
รอรับรถกว้างขวาง มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างรอคอยครบครัน เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดื่ม การ
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ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ และรวมถึงการให้บริการที่มีความรวดเร็วและการให้บริการเสร็จตาม
เวลาที่นัดหมาย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่นงานวิจัยของ พุฒ
รักษ์ พนมเวช (2557) ทาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค อาเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึง
พอใจในเรื่อง การมีห้องพักรับรองสาหรับรอรับรถ เช่น มีหนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดื่มให้ มากที่สุด
และงานวิจัยของ ศิรินา อังศุพฤกษ์ (2554) ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของเจ้าของ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดชลบุรี พบว่า การตกแต่งสถานที่ ให้สวยงามน่าสนใจและมีห้องรับรอง
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากที่สุด
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิติ T-Test มีค่ า Sig. เท่า กั บ 0.002 ซึ่ง มีค่ า น้อ ยกว่ าค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ยอมรับ สมมติฐานที่ 10 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจาก ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการคาร์แคร์ ถ้าพนักงานมีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญในการให้บริการ มีความระมัดระวัง
ขณะให้บริการ มีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความเอาใจใส่
ยินดีให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่มีมาตรฐาน และมีค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพของ
การบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่นงานวิจัยของ รุ่งนภา ออมสิน
สมบูรณ์ (2556) ทาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการซ้า
ของร้ านคาร์ แคร์ ของกลุ่ มวัย ทางานและวัยนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้ บริการด้า น
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือพนักงานมีความซื่อสัตย์
รองลงมาคือการมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ พนักงานแสดงความเอาใจใส่และยินดีให้
ข้อมูล และให้บ ริ การ และ งานวิจัยของ ปฐมธิดา จินตวรรณ (2551) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่ ว น
ประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าศูนย์บริการล้างรถ โมลีแคร์ สานักงานใหญ่ บางแค และสาขาคู้บอน
พบว่า พนั กงานมีความสุ ภ าพ อ่อมน้อม และมี อัธ ยาศัยไมตรีที่ดีต่อผู้ มาใช้บริการ จะสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านราคาเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิ ติ T-Test มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.115 ซึ่ ง มีค่ า มากกว่า ค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ปฏิเสธ สมมติฐานที่ 11 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
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ปัจจัยด้านราคาเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจาก ปัจจุบัน ราคาค่าบริการคาร์แคร์ ของ
แต่ละร้าน ไม่ได้ต่างกันมาก และอยู่ในระดับราคาที่ผู้บริโภคพอรับได้ ดังนั้น การคิดค่าบริการใกล้เคียง
กับสถานบริการใกล้เคียงจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความหลากหลายของราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิ ติ T-Test มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.115 ซึ่ ง มีค่ า มากกว่า ค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ปฏิเสธ สมมติฐานที่ 12 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
ปัจ จั ย ด้านความหลากหลายของราคา ไม่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากบริการคาร์แคร์ครบวงจรแต่ละแห่งต่างก็มี
แพ็คเกจการให้บริการและราคาที่หลากหลายไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ความหลากหลายของราคาในการ
ให้บริการจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านช่องทางการชาระเงิน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิติ T-Test มีค่ า Sig. เท่า กั บ 0.006 ซึ่ง มีค่ า น้อ ยกว่ าค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 แต่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ จึงสามารถ ยอมรับ สมมติฐานที่
13 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการชาระเงิน ส่งผลทางลบต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์ แคร์ ครบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจาก โดยปกติแล้ ว
ผู้บริโภคจะทาการชาระเงินโดยวิธีจ่ายเงินสด หรือรูดบัตรเครดิตกันเป็นปกติ ดังนั้นการที่มีช่องทาง
การชาระเงินที่หลากหลายเช่น การโอนเงินผ่านระบบต่างๆ จะทาให้ผู้บริโภคไม่สะดวกที่จะใช้บริการ
และเกิดความสั บ สน ไม่มั่น ใจว่า ทางร้านจะได้รับเงินจริงหรือไม่ หรือ อาจจะมีการถูกเรียกช าระ
ค่าบริการในภายหลัง ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจที่จะใช้บริการ ดังนั้น การที่มีช่องทางการชาระเงินที่
หลากหลาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ในทางลบ
สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยด้านการแสดงรายละเอียดของราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิ จั ย ค่ าสถิ ติ T-Test มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.918 ซึ่ ง มีค่ า มากกว่า ค่ า ระดั บ
นัยสาคัญที่กาหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถ ปฏิเสธ สมมติฐานที่ 14 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า
ปัจจัยด้านการแสดงรายละเอียดของราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจาก ก่อนการเข้าใช้บริการคาร์แคร์ ผู้บริโภคมี
ประสบการณ์และรับ รู้ ถึงราคาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสี ยไปกับการให้บริการคาร์แคร์อยู่แ ล้ว จึง
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อาจจะไม่จาเป็นต้องแสดงรายละเอียดของราคาในการให้บริการเพิ่มเติม ดังนั้น การแสดงรายละเอียด
ของราคาในการให้บริการจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากความต้องการใช้บริการคาร์แคร์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้สภาวะการแข่งขันของธุรกิจ
คาร์แคร์ครบวงจรในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้น และจากสภาพตลาดในปัจจุบัน ค่าครองชีพที่
เพิ่มขึ้นได้เพิ่มอุปสรรคให้แก่ธุรกิจคาร์แคร์ เนื่องจากค่าใช้จ่า ยหลักของธุรกิจนี้คือ ค่าแรงพนักงานซึ่ง
จะต้องสูงขึ้นตามค่าครองชีพในขณะที่ราคาค่าบริการไม่สามารถขยับขึ้นตามได้ รวมไปถึงแนวโน้มการ
ขาดแคลนแรงงานหลั งเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลต่อร้านคาร์แคร์ในกลุ่ มขนาดเล็ ก
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์แต่ละรายต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และจาเป็นต้องหากลยุทธ์ใน
การดาเนินงาน มาใช้สร้างความแตกต่างในการให้บริการต่อผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน กับคู่แข่งในธุรกิจนี้ และการหาการบริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการและดึงดูดผู้บริโภคให้
ตัดสินใจเลือกใช้บริการและทาให้เ กิดความประทับใจใช้บริการซ้าในครั้งถัดไป ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ทาง
การตลาดของกิ จ การ ซึ่ ง กลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยได้นาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับ
สินค้าบริการ (7Ps) รวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวความคิด
ในการศึกษาการตัดสิ น ใจใช้บ ริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้ บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล และได้ทาการออกแบบวิธีการวิจัย ดาเนินการวิจัย และวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยที่เกิดขึ้น
ทางผู้วิจัยได้ทาการสอบถามในกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อและใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ได้กาหนดระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 2 เดือน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ถึง เดือนมีนาคม 2559) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น จานวน
407 ชุด จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลวิจัย พร้อมทั้งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ต่อ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
เพศชายคิดเป็น 50.1% และเพศหญิงคิดเป็น 49.9% ตามลาดับ มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น
60.9% โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 68.1% และเป็น
กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 32.3% และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 55,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็น 23.6%
5.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านคาร์แคร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สาหรั บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริการคาร์แคร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ของการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร 1-2 ครั้งต่อเดือน
คิดเป็น 49% รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 42% โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งใน
การใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร 100-300 บาท คิดเป็น 67% รองลงมาคือ 301-500 บาท คิดเป็น
21% โดยสถานบริ การที่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลื อกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรคือ โปลิเคม (Poli
Chem) คิดเป็น 13% รองลงมาเป็น โมลี่แคร์ (Moly Care) คิดเป็น 10% และอื่นๆ คิดเป็น 56% กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการสถานบริการคาร์แคร์ครบวงจร มากที่สุด 5 อันดับแรก
คือ บริการดี ล้างรถสะอาด คิดเป็น 31% รองลงมาคือ ใกล้ที่พักอาศัย ที่ทางาน คิดเป็น 29% ราคาถูก
กว่ า ร้ า นอื่ น คิ ด เป็ น 11% มี อุ ป กรณ์ ล้ า งรถคุ ณ ภาพดี คิ ด เป็ น 10% และมี ห้ อ งรั บ ร้ อ งลู ก ค้ า ที่
สะดวกสบาย คิดเป็น 9% ตามลาดับ นอกจากนี้ ประเภทของบริการจากคาร์แคร์ครบวงจรที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ ล้างสี ดูดฝุ่น คิดเป็น 63% รองลงมาคือ ขัดเคลือบสี คิดเป็น
21% ซักเบาะ พรม คิดเป็น 8% และ ล้างห้องเครื่องคิดเป็น 7% ตามลาดับ
5.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ครบวงจร ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(T-Test ของปัจจัยมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) โดยเรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย
(Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมาก โดย
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จากการวิ เ คราะห์ ตั ว แปรสามารถเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย คื อ ปัจจัยด้านท าเลที่ ตั้งและความ
สะดวกสบาย ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลานัดหมาย และปัจจัย
ด้านช่องทางการชาระเงิน ตามลาดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้เพิ่มเติม ดังนี้
ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับ ทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่พักอาศัยของผู้บริโภค
มากนัก มีสถานที่รองรับลูกค้าและที่จอดรถอย่างเพียงพอต่อการใช้บริการ รวมถึง การมีเวลาเปิด
ให้ บ ริ การสะดวก รองลงมาเป็ น ปั จจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้ บริการ แสดงให้ เห็ น ว่ า
ผู้บ ริ โภคให้ ความสาคัญกับ พนั กงานที่ให้ บริการ โดยพนักงานต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความ
ชานาญ มีความระมัดระวังขณะให้บริการ มีความซื่อสัตย์เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์ สินภายในรถ
ผู้บริโภค พนักงานต้องแสดงความเอาใจใส่และยินดีให้ข้อมูลให้บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสะดวก
และรู้สึกว่าตนเป็นคนสาคัญในการได้รับบริการ รวมถึงการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการมี
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ โดยจะไม่แพงมากจนเกินกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับ
รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกั บการ
ส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีความน่าสนใจ อาทิเช่น การมีบัตรสะสมแต้ม
การให้ส่วนลดเมื่อทาใช้บริการบ่อยหรือครบตามจานวนที่กาหนด เป็นการทาให้ผู้บริโภคอยากกลับมา
ใช้ซ้า รวมไปถึงการลดราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลานัดหมาย แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความ
ต้องการเกี่ยวกับ สิ่งอานวยความสะดวกระหว่างรอคอยการให้บริการที่ครบครัน เช่น การบริการ
เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ และทีวี โดยมีการตกแต่งสถานที่มีความสวยงามน่าสนใจ และความสะอาด
ของสถานที่ และห้องน้า รวมไปถึงการให้บริการที่รวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่นัดหมาย และสุดท้ายคือ
ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการช าระเงิ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารโดยมี ช่ อ งทางการช าระเงิ น ที่
หลากหลายมากกว่าการจ่ายเงินสดและบัตรเครดิต ทาให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจในการรับบริการ
โดยกังวลว่าเงินที่ชาระไปอาจจะไม่ถูกรับรู้ และอาจจะต้องชาระเงินอีกครั้งในภายหลัง
สาหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ปัจจัยส่วนบุคคล)
ด้ว ยวิธี Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA โดยพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ในส่วนของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์ แคร์ ครบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกันหรือไม่ จาก

62
ผลงานวิจัย พบว่า ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ครบวงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ครบวงจร ของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ผู้ประกอบการสามารถนาผลการศึกษาวิจัยเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขันเหนือคู่แข่งในธุรกิจคาร์แคร์ครบวงจร
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ค รบวงจร ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนี้
5.2.1 ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งและความสะดวกสบาย
ทางผู้ประกอบการคาร์แคร์ครบวงจร หรือผู้ที่สนใจจะประกอบการคาร์แคร์ครบ
วงจร ควรให้ความสาคัญกับ การเลือกทาเลที่ตั้งที่ผู้บริโภคสามารถเดินทางมาใช้บริการสะดวก อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน อยู่ใกล้บริเวณคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ หรือที่พักอาศัย โดยควรจะจัดสรรพื้นที่ของร้าน
บางส่วนสาหรับจัดทาเป็นห้องพัก ห้องรับรองให้ผู้บริโภค ได้มีสถานที่พัก สาหรับการรอรับบริการ
นอกจากนี้แล้วควรมีที่จอดรถ สาหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับบริการ โดยที่จอดรถ ควรจะจัดสรร ให้กว้าง
ขว้าง สามารถนารถเข้าออกได้ง่ าย รวมไปถึงการมีบริการขับรถยนต์ ของผู้บริโภคจากที่จอดรถ ไปยัง
พื้นที่ให้บริการ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้อง ทาการย้ายรถเองเพื่อรับบริการ สาหรับช่วงเวลาในการ
ให้บริการ ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่ หรือละแวกนั้นๆว่า ผู้บริโภคใน
ละแวกนั้นๆ เดินทางกลับจากที่ทางาน เพื่อกลับที่พัก เวลาใด หรือเวลาใดที่บริเวณนั้น มีผู้คนสัญจร
เป็นจานวนมาก เพื่อที่จะมากาหนดเป็นเวลาเปิดปิดของร้านคาร์แคร์ครบวงจร เพราะการเปิดปิดร้าน
ไม่ตรงกับเวลาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการจะนามาซึ่งการเพิ่มขึ้นต้นทุนในการให้บริการ
5.2.2 ปัจจัยด้านบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ
ทางคาร์ แคร์ ครบวงจร ควรให้ความส าคัญในกระบวนการสรรหาและคัดเลื อก
พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลากรที่สาคัญของร้าน เป็นคนที่จะสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้า หรืออาจจะเป็นคนที่ทาลายความสัมพันธ์ กับลูกค้าลงก็เป็นได้ ดังนั้น ควร
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จะคัดเลื อ กพนั กงานที่มีป ระสบการณ์ มีความรู้ ความช านาญ มีความระมัด ระวังขณะให้ บริการ
เพราะว่ารถยนต์ของลูกค้า มีมูลค่าสูง ถ้ารับพนักงานที่ขาดความระมัดระวังจะนามาซึ่งความเสียหาย
ต่อผู้ประกอบการได้ พนักงานควรมีความซื่อสัตย์เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในรถผู้บริโภค
เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินภายในรถของลูกค้าสูญหาย พนักงานต้องความมีความเอาใจใส่และยินดีให้ข้อมูล
ให้บริการ รวมไปถึงการปรับปรุงการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ควรมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ที่
แน่นอน เพื่อให้การให้บริการในทุกๆครั้ง อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจในระดับเดียวกันทุกครั้งที่
ผู้บริโภคเข้ารับการบริการ เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ในการตั้งราคาควร
ตั้งให้เหมาะสมกับคุณภาพที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพราะว่าการตั้งราคาแพงจนเกินไป จะทาให้ลูกค้าไม่
พอใจและจะคิดว่าเราให้บริการแพงกว่า เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ตั้งราคาสมเหตุสมผล แต่การตั้งราคาที่
ถูกจนเกินไป จะทาให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ และทาให้เราสูญเสียโอกาสใน
การกาไรอีกด้วย
5.2.3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ทางผู้ประกอบการคาร์แคร์ ควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น
ผ่านช่องทางการโฆษณาประชาสั มพันธ์ทางสื่ อต่างๆ ให้ เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโ ภค ทาการออก
โปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อดึงดูดผู้บริโ ภคอยู่ ตลอดเวลา ตามช่ว งเทศกาลสาคัญต่างๆ เช่น ช่วงเทศกาล
สงกรานต์จะมีผู้บริโภคมาใช้บริการเป็นจานวนมากเป็นพิเศษ รวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางผู้ประกอบการ ควรมีการทาบัตรสมาชิกให้กับลูกค้า สะสมแต้มการใช้งาน
ของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคและร้านคาร์แคร์ครบวงจร
และควรมีการลดราคาค่าบริการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความประทับใจและต้องการใช้บริการมาก
ขึ้น
5.2.4 ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและการบริการที่รวดเร็ว
ทางผู้ประกอบการควรจัดร้านให้มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างที่ผู้บริโภครอรับ
การบริการ อาทิเช่น การบริการเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ และทีวี โดยต้องทาการตกแต่งห้องพักรับรอง
ของผู้บริโภคให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย จนรู้สึกว่าการรอคอยการให้บริการนั้น ไม่นานมาก นอกจากนี้
ควรคานึงถึงความสะอาดของสถานที่และห้องน้า ควรทาความสะอาดเป็นประจา เพราะคาร์แคร์เป็น
บริการที่ใช้เวลาไม่นาน อาจจะทาให้มีผู้ใช้บริการบ่อย ดังนั้นการควบคุมเรื่องความสะอาดของสถานที่
และห้องน้าจึงเป็นสิ่งสาคัญ และยังรวมไปถึงการให้บริการที่รวดเร็ว และเสร็จตามเวลาที่นัดหมาย
เป็นการสร้างความประทับใจอย่างหนึ่งให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นการให้บริการที่รวดเร็วจะตอบโจทย์กับ
สังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน อีกทั้งการที่บริการให้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการในการรับ
ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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5.2.5 ปัจจัยด้านช่องทางการชาระเงิน
จากผลการวิจั ย ทาให้ ผู้ วิ จัยทราบว่ า ผู้ บริโ ภคคานึงถึง ช่องทางการช าระเงิน ที่
หลากหลายในทางลบ นั้นหมายความว่า การที่มีช่องทางการชาระเงินที่นอกเหนือจากการชาระเงินสด
หรือชาระโดยบัตรเครดิต อาทิเช่น การโอนชาระเงินผ่านระบบต่างๆ ทาให้ผู้ บริโภคเกิดความไม่
สะดวกในการชาระเงินและไม่มั่นใจในการรับบริการ ดังนั้นจึงไม่ควรเพิ่มช่องทางการชาระเงิน แต่ควร
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า ทางร้านนั้นรับชาระเงินจากผู้บริโภคแล้ว
5.3 ข้อจากัดงานวิจัย
เนื่ องจากระยะเวลาในการเก็ บแบบสอบถามค่ อ นข้ า งจ ากั ด คื อ ประมาณ 2 เดื อ น
(ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2559) ซึ่งอาจทาให้ผลมีความคลาดเคลื่อนในการ
นาไปอ้างอิงกับกลุ่มของประชากรได้ เนื่องจากกลุ่มประชากรไม่มีการกระจายตัวเท่าที่ควร และโดย
ส่วนใหญ่ผู้วิจัยจาเป็นจะต้องแจกแบบสอบถามออนไลน์ ส่งผลทาให้ไม่สามารถคัดเลือกพื้นที่ในการ
แจกแบบสอบถามให้ครอบคลุมได้ นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสารวจจากปี พ.ศ.
2559 ดังนั้น ผู้ที่จะนาข้อมูลงานวิจัยชุดนี้ไปใช้ ควรระมัดระวังการนาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ
ข้ อ มู ล ในเชิ ง สถิ ติ อื่ น ๆ ที่ จ ะเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ด้านความพึงพอใจและการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ครบ
วงจร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงควรต้องอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในการ
เก็บข้อมูลรูปแบบอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เป็นต้น
ควรศึกษาเพิ่มว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าคาร์
แคร์ครบวงจร เนื่องจากเป็นการศึกษาที่สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อรักษาฐานลูกค้าคาร์แคร์ครบวงจรของสาขา หรือพื้นที่ที่สนใจ ไว้ได้ยาวนาน รวมถึงการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ในอนาคต
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คาชี้แจง
แ บ บ ส อ บ ถ า ม นี้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการทาแบบสอบถามเพื่อเป็ นการเก็บข้อมูลสาหรับอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ครบวงจร โดยข้อมูลที่
ท่านตอบในแบบสอบถามชุดนี้จะถูกเก็บเป็ นความลับอย่างเคร่งครัดและจะถูกนามาใช้ ประโยชน์ใน
การศึกษาสาหรับเรื่องนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็ น
จริง ครบถ้วน และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาถามคัดกรอง
ท่านเคยใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรคือ ร้านที่มีบริการล้างสี ดูดฝุ่น ขัด เคลือบสี ซักเบาะ พรม เช่น
ร้านโมลีแคร์ ซูเปอร์วอซแวกซ์ สมายคาร์บายโปรคลีน เมจิกบายวิซาร์ด แอร์คลีน ทีอาร์โปรดักส์
แอนด์มาร์เก็ตติ้ง เป็นต้น หรือไม่
□ เคย (ข้ามไปทาข้อต่อไป)
□ ไม่เคย (จบแบบสอบถาม)
ท่านอยู่อาศัย ทางานหรือกาลังศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือไม่
□ ใช่ (ข้ามไปทาข้อต่อไป)
□ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)
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ส่วนที่ 1
คาชี้แจง

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่อง □ ที่ตรงกับการใช้บริการของท่านมากที่สุด

1. โดยเฉลี่ยแล้วท่านใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรบ่อยเพียงใด
□ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
□ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน
□ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน
□ 5 – 6 ครั้งต่อเดือน
□ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน
2. ท่านใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรโดยเฉลี่ยครั้งละเท่าใด
□ น้อยกว่า 100 บาท
□ 100-300 บาท
□ 301-500 บาท
□ 501-700 บาท
□ 701-900 บาท
□ 900 บาทขึ้นไป
3. สถานบริการคาร์แคร์ที่ท่านเลือกใช้บริการเป็นประจา
□ โมลีแคร์ (Moly Care)
□ สมายคาร์ บายโปรคลีน (Smile Car by
proclean)
□ แอร์คลีน (Air Klean)
□ เมจิก บาย วิซาร์ด (Magic By Wizard)
□ อื่นๆ โปรดระบุ............................
4. สาเหตุที่ท่านเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ บริการดี ล้างรถสะอาด
□ มีอุปกรณ์ล้างรถคุณภาพดี
□ ราคาถูกกว่าร้านอื่น
□ ใกล้ที่พักอาศัย ที่ทางาน
□ การตกแต่งและบรรยากาศ □ มีห้องรับรองลูกค้าที่สะดวกสบาย
□ มีโปรโมชั่นสั่งเสริมการขาย □ มีเพื่อน/ครอบครัวแนะนาไปใช้บริการ
5. ประเภทบริการที่ท่านเลือกใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ ล้างสี ดูดฝุ่น
□ ขัด เคลือบสี
□ ซักเบาะ พรม
□ ล้างห้องเครื่อง
□ อื่นๆ โปรดระบุ............................
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ส่วนที่ 2
คาชี้แจง

ลาดับ
ที่
1

2

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
กรุณาประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยประเมินจากการใช้บริการร้านคาร์
แคร์ ในสาขาที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุ ด ว่าท่านเห็ นด้ว ยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
5
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
N/A หมายถึง ไม่สามารถประเมินได้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1. มีการให้บริการหลากหลาย
2. มีการให้บริการที่มีมาตรฐาน
3. การนาวัสดุและอุปกรณ์ทมี่ ี
คุณภาพน่าเชื่อถือมาใช้ในการ
ให้บริการ
4. มีระบบการให้บริการที่มีความ
ทันสมัย
5. ร้านมีภาพลักษณ์ดี และมีชื่อเสียง
ปัจจัยด้านราคา
1. ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ
การบริการ
2. ค่าบริการไม่แพงจนเกินไป
3. มีราคาใกล้เคียงกับสถานบริการที่
มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
4. มีความหลากหลายของระดับ
ราคาให้เลือก

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

N/A
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ลาดับ
ที่
3

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1. ทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
ไปใช้บริการ
2. มีสถานที่รองรับลูกค้าเพียงพอ
3. ทาเลที่ตั้งไม่ไกลจากท่าน
4. มีที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้
บริการ
5. มีเวลาที่เปิดให้บริการสะดวก
6. มีการให้บริการนัดหมายเวลา
ล่วงหน้าก่อนการเข้ารับบริการ
ทุกครั้ง

4

5

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
1. มีการส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับ
ความต้องการ
2. มีโปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น มี
บัตรสะสมแต้ม การให้ส่วนลด
เป็นต้น
3. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ
4. มีการลดราคาพิเศษตามเทศกาล
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยด้านบุคลากร
1. พนักงานมีประสบการณ์ ความรู้
ความชานาญในการให้บริการ
2. พนักงานมีความระมัดระวังขณะ
ให้บริการ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

N/A
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ลาดับ
ที่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
3. พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการ
ให้บริการ
4. พนักงานแสดงความเอาใจใส่และ
ยินดีให้ข้อมูลและให้บริการ
5. พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน

6

ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
1. ความสะอาดของสถานที่ และ
ห้องน้า
2. ทรัพย์สินภายในรถปลอดภัย
3. การมีห้องพักรับรองเพื่อรอรับรถ
กว้างขวาง
4. มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่าง
รอคอยครบครัน เช่น
หนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดืม่
5. การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
น่าสนใจ
6. แสดงรายละเอียดของราคาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
7

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
1.

การให้บริการมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน

2.

การให้บริการมีความรวดเร็ว

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

N/A
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ลาดับ
ที่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
3.

การให้บริการเสร็จตามเวลาที่
นัดหมาย

4.

ความสะดวกในการติดต่อเข้าใช้
บริการ

5.

การให้บริการตามคิว ก่อน-หลัง

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
1

N/A

6. การแจ้งให้ลูกค้าทราบกรณีที่มี
การเปลีย่ นแปลงราคาทุกครั้ง
7. สามารถชาระเงินได้หลาย
ช่องทาง

ส่วนที่ 3
คาชี้แจง

การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจร
กรุณาประเมินการกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ครบวงจรของท่าน โดยทาเครื่องหมาย 
ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
5
หมายถึง ใช้บริการแน่นอน
4
หมายถึง อาจจะใช้บริการ
3
หมายถึง ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง อาจจะไม่ใช้บริการ
1
หมายถึง ไม่ใช้บริการแน่นอน
ประเมินความพึงพอใจ

ท่านจะกลับมาใช้บริการร้านคาร์แคร์ที่ท่าน
กาลังประเมินนี้อีกหรือไม่

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ส่วนที่ 4
คาชี้แจง

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่อง □ ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
( ตัวอย่าง  )

(1) เพศ
□ ชาย

□ หญิง

□ ต่ากว่า 20 ปี
□ 31-40 ปี
□ 51-60 ปี

□ 20-30 ปี
□ 41-50 ปี
□ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

(2) อายุ

(3) ระดับการศึกษาสูงสุด
□ ต่ากว่าปริญญาตรี
□ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

□ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
□ สูงกว่าปริญญาโท

(4) อาชีพ
□ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
□ พนักงานบริษัทเอกชน
□ ธุรกิจส่วนตัว
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ รับจ้างทั่วไป
□ แม่บ้าน
□ อื่นๆ โปรดระบุ......................................
(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
□ น้อยกว่า 15,000 บาท
□ 25,001 – 35,000 บาท
□ 45,001 - 55,000 บาท

□ 15,000 – 25,000 บาท
□ 35,001 – 45,000 บาท
□ สูงกว่า 55,000 บาท

************* จบแบบสอบถาม *************
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ตารางที่ ข.1
จานวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้
Total Variance Explained
Compo
nent

Initial Eigenvalues
Total

Extraction Sums of Squared Loadings

% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Rotation Sums of Squared
Loadings

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

1

17.249

46.618

46.618

17.249

46.618

46.618

6.135

16.581

16.581

2

3.363

9.088

55.706

3.363

9.088

55.706

6.043

16.331

32.912

3

1.810

4.891

60.597

1.810

4.891

60.597

4.467

12.074

44.986

4

1.591

4.301

64.898

1.591

4.301

64.898

4.459

12.051

57.037

5

1.221

3.300

68.198

1.221

3.300

68.198

4.130

11.162

68.198

6

.966

2.612

70.810

7

.724

1.958

72.768

8

.687

1.856

74.624

9

.663

1.793

76.417

10

.641

1.733

78.150

11

.576

1.558

79.708

12

.529

1.429

81.138

13

.525

1.419

82.557

14

.463

1.251

83.808

15

.446

1.206

85.013

16

.432

1.167

86.180

17

.404

1.093

87.273

18

.387

1.045

88.318

19

.350

.946

89.264

20

.327

.884

90.148

21

.314

.847

90.996

22

.292

.789

91.785

23

.284

.766

92.551

24

.281

.759

93.310

25

.272

.735

94.045

26

.255

.689

94.734

75
ตารางที่ ข.1
จานวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ (ต่อ)
Total Variance Explained
Compo
nent

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
Total

% of
Variance

Cumulative
%

27

.236

.639

95.373

28

.223

.603

95.976

29

.203

.550

96.526

30

.198

.536

97.062

31

.186

.502

97.564

32

.180

.486

98.050

33

.172

.464

98.514

34

.160

.433

98.947

35

.144

.390

99.338

36

.129

.348

99.685

37

.117

.315

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Rotation Sums of Squared
Loadings
Total

% of
Variance

Cumulative
%

76
ตารางที่ ข.2
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)
Rotated Component Matrixa
Component
1
พนักงานมีความระมัดระวังขณะให้บริการ

.739

พนักงานแสดงความเอาใจใส่และยินดีให้ข้อมูลและให้บริการ

.710

พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ
การให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน
พนักงานมีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญในการให้บริการ
ทรัพย์สินภายในรถปลอดภัย
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
มีการให้บริการที่มีมาตรฐาน

.703
.677
.661
.654
.614
.601
.577

2

3

4

.555

มีราคาใกล้เคียงกับสถานบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
ทาเลที่ตั้งไม่ไกลจากท่าน
มีที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการ
ทาเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ
มีเวลาที่เปิดให้บริการสะดวก
การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ
ความสะดวกในการติดต่อเข้าใช้บริการ
ค่าบริการไม่แพงจนเกินไป
มีสถานที่รองรับลูกค้าเพียงพอ
การแจ้งให้ลูกค้าทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้ง

.811
.738
.729
.729
.644
.627
.504 .589
.549
.516

แสดงรายละเอียดของราคาการให้บริการอย่างชัดเจน
มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างรอคอยครบครัน เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี และเครื่องดื่ม
การมีห้องพักรับรองเพื่อรอรับรถกว้างขวาง

.767
.719

การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม น่าสนใจ
ความสะอาดของสถานที่ และห้องน้า
การให้บริการเสร็จตามเวลาที่นัดหมาย
การให้บริการมีความรวดเร็ว

.702
.573
.511
.501

มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ

5

.854
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ตารางที่ ข.2
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ)
Rotated Component Matrixa
Component
1

2

3

4

มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ

.854

มีโปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น มีบัตรสะสมแต้ม การให้สว่ นลด เป็นต้น
มีการส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับความต้องการ
มีการลดราคาพิเศษตามเทศกาลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ

.817
.780
.771

5

สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง
มีความหลากหลายของระดับราคาให้เลือก
ร้านมีภาพลักษณ์ดี และมีชื่อเสียง
มีการให้บริการหลากหลาย
มีระบบการให้บริการที่มีความทันสมัย
การนาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมาใช้ในการให้บริการ

.719
.710
.693
.677

มีการให้บริการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนการเข้ารับบริการทุกครั้ง

.598

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
a. Rotation converged in 8 iterations.
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