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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การร้ านคาร์
แคร์ในจังหวัดชลบุรี 2) ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
3) ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์แคร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การภายใน
ร้ านคาร์ แคร์ ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 ราย นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา
ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน ได้แ ก่
Independent Samples t-test, One-Way ANOVA ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สันและการถดถอย
พหุคุณ
ผลจากการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศและอาชีพที่ต่างกัน มีความภักดีไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความภักดีที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจกับความภักดีของผูบ้ ริ โภค
พบว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจทุกด้านมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับความภักดี เมื่อทดสอบ
อํานาจพยากรณ์ความภักดี พบว่ามีเพียง 5 ตัวแปรที่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ความภักดีได้ ได้แก่ ตัวแปร
ทําเลที่ต้ งั ตัวแปรความหลากหลายของสิ นค้า ตัวแปรนโยบายราคา ตัวแปรการบริ การและตัวแปรการ
ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า และจากการศึกษาระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุ รกิจคาร์
แคร์รายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อมัน่ โดยรวมอยูใ่ นระดับที่พอใจมาก ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
โดยรวมอยูใ่ นระดับที่พอใจมากและด้านความง่ายในการเข้าถึงโดยรวมอยูใ่ นระดับที่พอใจมาก
คําสํ าคัญ : ธุรกิจคาร์แคร์ ปั จจัยทางการตลาด ความภักดี
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ABSTRACT
The research was conducted to investigate 1) the levels of customer loyalty towards the car
care business in Chonburi, 2) the demographic characteristics that affected the customer loyalty, and
3) the marketing factors for car care business competition influenced customer loyalty.
The sample used in the research comprised 400 consumers using car care services in
Amphoe Muang Chon Buri. The collected data were analyzed using descriptive statistics, i.e.
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, as well as inferential statistics including
Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, Pearson Correlation Coefficient and Multiple
Regression.
The results of the research showed that there was no difference in loyalty between
customers with different gender and occupation. However, there was a statistically significant
difference in loyalty from customers with different age and monthly income at the 0.05 level. The
analyses on the relationship between marketing factors for the business and the customer loyalty
demonstrated that every aspect of the marketing factors had a positive relationship with the loyalty.
For the prediction power testing, it was found that there were only five variables that could be used to
predict the loyalty. Those variables were location, product diversity, price, service, and shop design
and display of goods. The analyses on levels of customer loyalty towards each aspect of the car care
business showed that the overall confidence was at a very satisfied level, the centrality at a very
satisfied level, and the accessibility at a very satisfied level.
Keywords: car care business, marketing factors, loyalty
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ธุรกิจคาร์ แคร์ในจังหวัดชลบุรีหรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกกันสั้น ๆว่า “เมืองชล” ในอําเภอเมือง
ชลบุรีน้ นั นับว่าเป็ นธุรกิจที่เริ่ มมาแรงเพราะเป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของคนในสมัยนี้ที่มีเวลา
ส่ วนตัวค่อนข้างน้อย ต่างใช้เวลาหมดไปกับการทํางานจึ งไม่มีเวลาที่จะดูแลรักษาทําความสะอาด
รถยนต์ของตัวเองประกอบกับแนวโน้มของตัวเลขปริ มาณรถยนต์ในบ้านเราที่นบั วันก็มีแต่จะสู งขึ้น ๆ
และจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไปเข้าสู่ ยคุ ที่มีแต่ความเร่ งรี บและจากนโยบายคืนภาษีรถคันแรก
ของรัฐบาลที่ทาํ ให้ใคร ๆ ต่างก็ทยอยออกรถคันแรกออกมาจนเต็มถนน จึงทําให้ธุรกิจทําความสะอาด
รถยนต์หรื อธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่ให้บริ การด้านการดูแลรักษารถยนต์ถือเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่มาแรง เกิดขึ้น
เพราะวิถีชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไป รถยนต์เป็ นปั จจัยที่ 5 ของมนุ ษย์ไปแล้ว แต่ละปี จะมี
แนวโน้มจํานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นสู งมาก แต่การจะได้มาซึ่ งรถยนต์สักคันสําหรับหลายคนไม่ใช่ง่าย
พอได้ม าแล้ว ก็ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกที่ จ ะต้อ งดู แ ลทะนุ ถ นอมเป็ นพิ เ ศษประกอบกับ การใช้ชี วิ ต ของ
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเร่ งรี บมากขึ้นอาจไม่มีเวลาที่จะทําความสะอาดรถเอง ธุรกิจดูแลรักษา
ความสะอาดรถยนต์จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองในจุดนี้ ธุรกิจทําความสะอาดรถยนต์น้ นั เกิดขึ้นจากการ
เห็นถึงการให้ความสําคัญและใส่ ใจเกี่ยวกับตัวรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคและยิ่งเป็ นผลดีต่อธุ รกิจชนิดว่ามี
กําไรซึ่ งทําให้คนที่มีทุนอยูแ่ ล้วหรื อมีที่ดินเหมาะต่อการทําธุรกิจยิง่ หันมาให้ความสนใจกับธุรกิจคาร์
แคร์ อย่างไรก็ตามการเริ่ มต้นธุรกิจคาร์แคร์ ก็ไม่ใช่เรื่ องที่จะทํากันง่าย ๆ เพราะหากขาดข้อมูลการคิด
วิเคราะห์ วางแผนการตลาดที่ดีกาํ ไรที่มองเห็นก็อาจเปลี่ยนเป็ นขาดทุนเข้าเนื้อได้สาํ หรับการทําธุรกิจ
คาร์ แคร์ ของธุ รกิ จประเภทนี้ จึงต้องเริ่ มจากการหาข้อมูลอย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราวเก็บข้อมูลต่ าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจคาร์ แคร์ ตั้งแต่กระบวนการทํางานและขั้นตอนต่าง ๆ เรื่ องของนํ้ายา
ล้างรถอุปกรณ์ โครงสร้างอาคารสถานที่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้อาจเริ่ มจากในทําเลหรื อร้านคาร์ แคร์คู่แข่งที่
มีอยู่เช็คกลุ่มลูกค้าดูจุดเด่นจุดด้อยเพื่อสร้ างมาตรฐานในงานบริ การ เพราะต้องมี การแข่งขันอยู่กบั
คู่แข่งอยูต่ ลอดเวลา
จะเห็นว่าธุ รกิจคาร์ แคร์ เกิดขึ้นมากมายในอําเภอเมืองในจังหวัดชลบุรี ซึ่ งขณะนี้ มีรูปแบบ
การให้บริ การที่หลากหลายและมีความแตกต่างกันไปธุ รกิจประเภทนี้ เป็ นงานด้านการบริ การและมี
จุดเด่นในการสร้างความประทับใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคและรายละเอียดของงานนั้นเกี่ยวข้องกับตัวรถยนต์
ซึ่ งเป็ นทรั พย์สินราคาแพง จึ งต้องนําเสนอให้ผูบ้ ริ โภคเห็นถึงภาพลักษณ์ของมื ออาชี พรวมถึงสร้ าง
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ความน่ าเชื่ อถือและสามารถแบ่งร้านทําความสะอาดรถยนต์ตลาดธุ รกิจทําความสะอาดรถยนต์ได้ 3
ระดับ คือ
ระดับ A เป็ นตลาดพรี เมี่ยม เน้นด้านคุณภาพและการบริ การและมีความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคระดับสู ง
ระดับ B มีท้ งั สร้างแบรนด์เองหรื อซื้อแฟรนไชส์ เน้นคุณภาพแต่ราคาปานกลาง
ระดับ C เป็ นตลาดแมสหรื อตลาดล่าง พบได้ตามปั๊ มนํ้ามัน มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างเน้น
ปริ มาณหรื อจํานวนมีการตั้งราคาสําหรับรายการให้บริ การในราคาที่ถูก
ทั้งนี้ ธุรกิจร้านคาร์ แคร์ในอําเภอเมืองมีท้ งั หมด 23 ร้าน จัดเป็ นร้านในระดับ Bเป็ นส่ วนมาก นับได้ว่า
เป็ นธุรกิจที่เริ่ มมาแรงในขณะนี้และมีความน่าสนใจซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มี
ชื่ อเสี ยงอี กทั้งเป็ นแหล่งสั่ง สมอารยธรรมและความเจริ ญรุ่ งเรื องในหลาย ๆ ด้า นโดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ สําหรับคนทัว่ ไป
แล้วชลบุรีอาจเป็ นที่ รู้จกั ในฐานะเมื องตากอากาศชายทะเลที่ ใกล้กรุ งเทพฯซึ่ งได้รับความนิ ยมจาก
นักท่องเที่ ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศต่ างก็เดิ นทางเข้า มาสัมผัสความสวยสดงดงามของ
ชายทะเลตะวันออกอันมีมนต์เสน่ ห์แห่ งนี้ ปีละหลายล้านคน ทําให้เกิดจุดสําคัญหลัก ๆ ของการทํา
ธุ รกิจที่สาํ คัญการทําธุ รกิจซึ่ งต้องมีการแข่งขันอยู่กบั คู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อแย่งชิ งความพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมจึงไม่เพียงแต่มุ่งหวังเพื่อเอาชนะใจของผูบ้ ริ โภค
ในงานวิจยั เล่มนี้จึงศึกษาถึงปั จจัยบ่งชี้ความสําเร็ จกลยุทธ์การแข่งขันสําหรับธุรกิจคาร์แคร์
ที่ตอ้ งมีการวางกลยุทธ์เพื่อมิให้ธุรกิจนั้น ๆ แพ้คู่แข่งขันและความภักดีของผูบ้ ริ โภคในการเลือกเข้าใช้
บริ การภายในร้านคาร์ แคร์ ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
จึงมีความสําคัญสําหรับธุรกิจไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อตลาดผูต้ าม

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การร้านคาร์แคร์ ในจังหวัดชลบุรี
1.2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดชลบุรี
1.2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์และปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ และได้มีการกําหนดสมมุติฐานไว้ดงั
รายละเอียดต่อไปนี้
1.3.1 สมมุติฐาน 1 : ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันจะมีความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน
1.3.2 สมมุติฐาน 2 : ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรี
1.3.3 สมมุติฐาน 3 : ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ มีความสัมพันธ์ในระดับที่ดี
กับความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรี
1.3.4 สมมุติฐาน 4 : ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีอิทธิพลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรี
1.3.5 สมมุติฐาน 5 : ปั จจัยทางการตลาดสําหรั บธุ รกิจคาร์ แคร์ มีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรีโดยระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับที่ดี

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษางานวิจยั เรื่ อง ปั จ จัยทางการตลาดสําหรั บธุ รกิ จ คาร์ แคร์ ที่มีต่อความภักดี ของ
ผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรีผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตไว้ดงั ต่อไปนี้
1.4.1 ขอบเขตในด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าทั้งเพศชายและหญิงที่เข้ามารับบริ การภายใน
ร้ านคาร์ แคร์ และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ คื อ ลูกค้าทั้งเพศชายและหญิงที่ มารั บ
บริ การภายในร้านคาร์ แครผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงจากสํานักงานสถิติแห่ งชาติสํามะโนประชากรและเคหะ
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) มีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane ซึ่งคํานวณ
ได้ จํานวนทั้งหมด 399 คน และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์
จึงได้ทาํ การสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 1 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 ชุด
1.4.2 ขอบเขตด้ านตัวแปร ทีใ่ ช้ สําหรับการศึกษาวิจยั
1.4.3.1 ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์แคร์ ได้แก่ ทําเลที่ต้ งั ความ
หลากหลายของประเภทสิ นค้า นโยบายราคา ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด ออกแบบร้านและการ
จัดวางสิ นค้าการบริ การลูกค้าโดยผูว้ ิจยั ได้
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1.4.3.2 ตัวแปรตาม คื อ ความภักดี ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อร้ านคาร์ แคร์ ในจังหวัด
ชลบุรี ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่ ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคและด้านความง่ายในการเข้าถึง
1.4.3 ขอบเขตทางด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั คือ ร้านคาร์แคร์ในอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี มีความหลากหลาย
ของประชากร เพือ่ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้การสุ่ มแบบเจาะจงเลือกเฉพาะลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์ที่กาํ หนกเอาไว้เท่านั้น
1.4.4 ขอบเขตทางด้ านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลบริ เวณร้ านคาร์ แคร์ ในจังหวัดชลบุรีต้ งั แต่เดือนมกราคม
2558 - เดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมระยะเวลา 2 เดือน

1.5 ข้ อจํากัดของการวิจัย
ในการวิจยั ในครั้งนี้มีขอ้ จํากัดในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1.5.1 ข้อจํากัดด้านเวลา เนื่องจากเวลาที่ไปเก็บนั้นจะตรงกับช่วง low season ทําให้มีผมู ้ าใช้
บริ การน้อยจึงเกิดอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีระยะการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างสั้นเมื่อ
เทียบกับภาระงานที่จะต้องดําเนินงาน
1.5.2 ข้อจํากัดด้านสถานที่ คือ ต้องได้รับความอนุ เคราะห์ และอนุ ญาตจากร้ า นคาร์ แ คร์
เพื่อให้ใช้สถานที่ซ่ ึงใช้ในการเก็บข้อมูล
1.5.3 ข้อจํากัดด้านกลุ่มตัวอย่างคือ การให้ความร่ วมมือของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายใน
ร้านคาร์แคร์ เพือ่ เก็บข้อมูลจากลูกค้าในร้านคาร์แคร์ในย่านชุมชน

1.6 คําจํากัดความในการวิจัย
1.6.1 ธุรกิจคาร์ แคร์ หมายถึง ธุรกิจทําความสะอาดรถยนต์หรื อธุรกิจที่ให้บริ การดูแลรักษา
รถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด อันได้แก่ ล้างรถ บริ การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ อง อัดฉี ดดูดฝุ่ น เคลือบ
ล้อเคลือบภายในเบ็ดเตล็ดทัว่ ไปเกี่ยวกับรถยนต์
1.6.2 ปั จ จัย ทางการตลาด หมายถึ ง วิ ถีท างหรื อแนวทางสํา หรั บ ใช้ใ นการแข่งขันที่ ถูก
กําหนดขึ้นเพื่อการทําธุรกิจและเพื่อการระดมและจัดสรรการใช้ทรัพยากรภายในร้านค้าคาร์ แคร์ เพื่อ
ช่วยให้บรรลุถึงซึ่งเป้ าหมายทางธุรกิจ
1.6.2.1 ทําเลที่ต้ งั หมายถึง สถานที่ต้ งั หรื อสถานที่ที่ใช้ในกาประกอบการของสถานที่
ทําความสะอาดรถยนต์
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1.6.2.2 ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า และบริ การ หมายถึ ง สิ นค้า และการ
บริ การที่มีให้เลือกสรรภายในร้านคาร์ แคร์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดทางเลือกและความต้องการในการเลือกใช้
บริ การ
1.6.2.3 นโยบายราคา หมายถึง อัตราค่าบริ การที่ตอ้ งชําระกับทางร้านที่ให้บริ การ
1.6.2.4 ส่ ว นประสมการสื่ อสารการตลาด หมายถึ ง การเข้า ถึ ง กลุ่ มผูบ้ ริ โภคหรื อ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีช่องทางในการสื่ อสารผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น โฆษณา โทรทัศน์ ฯลฯ
1.6.2.5 การออกแบบร้ า นและการจัด วางสิ น ค้า หมายถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพที่
สามารถบ่งบอกตัวตนหรื อเอกลักษณ์ เพือ่ สร้างภาพพจน์นาํ มาซึ่งความจูงใจผูบ้ ริ โภค
1.6.2.6 การบริ การลูกค้า หมายถึ ง การปฏิ บตั ิ แ ละการให้บริ การตามคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การในร้าน
1.6.3 ความภักดีของผู้บริ โภค หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อธุรกิจคาร์ แคร์ ไม่ว่า
จะเกิดจากความเชื่อมัน่ การนึกถึงหรื อความตรงใจผูบ้ ริ โภคอยูเ่ สมอ
1.6.3.1 ด้านความเชื่ อมัน่ หมายถึง ความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ
การให้บริ การของร้านคาร์ แคร์ ในสถานการณ์ที่ผูบ้ ริ โภคต้องการใช้บริ การ ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีความ
เชื่ อมัน่ ในผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ใดมาก่อนจะทําให้เกิดการค้นหาข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่
ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
1.6.3.2 ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค หมายถึง ความภักดีในผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริ การนั้นเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การนั้นสามารถเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อของ
ผูบ้ ริ โภคได้และทําให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อและประทับใจ
1.6.3.3 ด้า นความง่ า ยในการเข้า ถึ ง หมายถึ ง ความภัก ดี ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการ
ให้บริ การที่เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์และการให้บริ การนั้นมีความง่ายในการเข้าถึงความคิดของผูบ้ ริ โภค
โดยทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ เข้ามาอยูใ่ จกลางและง่ายต่อการเข้าถึง ผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องใช้
เวลาหรื อลงทุนในการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการซื้อสิ นค้า

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู ้วิ จัย ได้ก าํ หนดขอบเขตในการศึ ก ษาโดยได้ศึ ก ษาแนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี ข อง Michael
Levy&BartonWeitz (Michael Levy & Barton Weitz, 2007) ที่เกี่ยวข้องกับ
1.7.1 ปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์ ประกอบด้ วย 6 องประกอบทีส่ ํ าคัญคือ
- ทําเลที่ต้ งั
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- ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
- นโยบายราคา
- ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
- ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า
- การบริ การลูกค้า
1.7.2 ความภักดีของผู้บริโภคประกอบด้ วย 3 ด้ านทีส่ ํ าคัญ คือ
- ด้านความเชื่อมัน่
- การเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
- ด้านความง่ายในการเข้าถึง
โดยมีแนวคิดหรื อทฤษฎีของ Blare, Armstrong และ Murphy (Blair, Armstrong &
Murphy, 2003) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องความภักดีของผูบ้ ริ โภค
1. ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.ปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์
- ทําเลที่ต้ งั
- ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
- นโยบายราคา
- ส่วนประสมการสื่ อสารการตลาด
- การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า
- การบริ การลูกค้า

ความภักดีของผู้บริโภค
- ด้านความเชื่อมัน่
- ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
- ด้านความง่ายในการเข้าถึง

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
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1.8 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.8.1 ปั จจัยทางการตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ สามารถไปประยุกต์ใช้หรื อ
ปรับใช้ให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้อสิ นค้าและบริ การภายในร้านคาร์แคร์ในอําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
1.8.2 การศึ กษานี้ ยงั เป็ นประโยชน์ต่อเจ้า ของกิ จการร้ านคาร์ แคร์ เพื่ อเป็ นข้อมู ลในการ
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของร้านคาร์แคร์อนั เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคต่อไป
1.8.3 ผลการศึกษาที่ได้น้ นั สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อ
การแข่งขันสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การภายในร้านคาร์แคร์
1.8.4 ผลของการศึกษาวิจยั จะเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการศึกษา
1.8.5 ผลการวิจยั ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็ นข้อมูลสําหรับผูท้ ี่สนใจจะทําธุรกิจและผู ้
ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับธุ รกิจคาร์ แคร์ ได้นาํ ไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่มีผลต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุ รีโดยได้นาํ เสนอเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับหลักการแนวคิดหรื อ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ทาํ การวิจยั ตลอดจนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่ วนใหญ่ คือ
ส่ วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1 ข้อมูลธุรกิจคาร์แคร์ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2.1.1 ความหมายของธุรกิจคาร์แคร์
2.1.2 ลักษณะของธุรกิจคาร์แคร์
2.1.3 ประเภทของธุรกิจคาร์แคร์
2.1.4 องค์ประกอบการประกอบธุรกิจคาร์แคร์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจ
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านทําเลที่ต้ งั
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านนโยบายราคา
2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า
2.2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านการบริ การลูกค้า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้ อมูลธุรกิจคาร์ แคร์ ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2.1.1 ความหมายของธุรกิจคาร์ แคร์
ธุ รกิจคาร์ แคร์ คือธุ รกิ จที่ให้บริ การดูแลรักษารถยนต์มีท้ งั แบบนอกสถานที่ทาํ งานและถึง
สถานที่ ทาํ งานหรื อที่ พกั อาศัยของผูบ้ ริ โภค เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้บริ การ และลดการ
เสี ย เวลาของลู ก ค้า ที่ ต้อ งรอคอยตามสถานี บ ริ ก ารต่ า ง ๆ โดยมี ท้ ัง บริ ก ารเพื่ อ ความสะอาดและ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ยอ่ ยทัว่ ไป
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2.1.2 ลักษณะของธุรกิจคาร์ แคร์
ธุ รกิ จที่ เน้นให้บริ การทําความสะอาดรถยนต์เป็ นหลัก แต่จะเพิ่มบริ การซ่ อมบํารุ ง เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของรถเข้ามาเป็ นบริ การเสริ มไว้ตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการในบริ การส่ วน
ดังกล่าว จะเห็นว่าธุรกิจคาร์แคร์ที่เกิดขึ้นมากมาย
ตลาดธุรกิจคาร์แคร์แบ่งได้ 3 ระดับคือ
ระดับ A เป็ นตลาดพรี เมี่ยม เน้นคุณภาพ บริ การและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคระดับสู ง
ระดับ B มีท้ งั สร้างแบรนด์เองหรื อซื้อแฟรนไชส์ เน้นคุณภาพแต่ราคาปานกลาง
ระดับ C เป็ นตลาดแมสหรื อตลาดล่าง พบได้ตามปั๊ มนํ้ามัน มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่าง เน้นปริ มาณ
ตั้งราคาบริ การถูก
2.1.3 ประเภทของธุรกิจคาร์ แคร์
ประเภทของการให้บริ การในธุรกิจคาร์แคร์มีแตกต่างกันไป โดยจะแบ่งธุรกิจ
คาร์แคร์ออกเป็ น 4 รู ปแบบด้วยกัน คือ
2.1.3.1 บริ การรักษารถโดยเฉพาะ จะเน้นให้บริ การมีมาตรฐาน พนักงานในร้าน
จะมีการอบรมทางด้านการดูแลรักษารถมาโดยเฉพาะ สถานที่ให้บริ การมีความสะอาด มีเครื่ องมือให้
การบริ การครบครัน และมีการให้บริ การที่ครบวงจรหลากหลาย จัดแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจน รู ปแบบนี้
อาจจะมีค่าบริ การค่อนข้างสู ง
2.1.3.2 บริ การรั กษารถตามห้างสรรพสิ นค้า ส่ วนใหญ่จะเป็ นแฟรนไชส์ เน้น
การให้บริ การเหมือนประเภทแรกแต่อาจไม่มากเท่า ด้วยข้อจํากัดในเรื่ องพื้นที่ เนื่ องจากจะอยู่ตามที่
จอดรถ แต่จะได้เปรี ยบในเรื่ องของลูกค้าที่ใช้เวลาว่างในวันพักผ่อนมาเที่ยวห้างฯ ก็มกั นิยมนํารถมา
ใช้บริ การในเวลาเดียวกัน ซึ่ งห้างสรรพสิ นค้าก็มีหลายจุด ความนิ ยมในการเที่ยวห้างก็มีอยู่ไม่เสื่ อม
คลาย ธุรกิจคาร์แคร์ประเภทนี้จึงได้รับข้อดีในเรื่ องของผูบ้ ริ โภคไปเต็ม ๆ
2.1.3.3 บริ การรักษารถในสถานี บริ การนํ้ามัน เป็ นรู ปแบบของธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่
กระจายตัวอยูห่ ลาย ๆ จุดตามสถานีปั๊มนํ้ามันต่าง ๆ เน้นราคาให้บริ การที่ถูกกว่าสองประเภทแรก ข้อดี
นอกจากเรื่ อ งราคาที่ ผูบ้ ริ โภคจะได้รั บ แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รั บ ความสะดวกสบายในเรื่ อ งพื้ น ที่ ที่
กว้างขวางลูกค้าของธุรกิจคาร์แคร์ประเภทนี้จะเป็ นกลุ่มคนขับรถรับจ้างซะส่ วนใหญ่
2.1.3.4 บริ การรักษารถที่ใช้เครื่ องล้างอัตโนมัติ เป็ นธุรกิจคาร์ แคร์ที่ลดต้นทุนใน
เรื่ องของค่าจ้างแรงงานคนและลดปั ญหาในเรื่ องพื้นที่ เนื่องจากเป็ นเครื่ องทําความสะอาดอัตโนมัติไม่
ต้องใช้พ้ืนที่มากในการล้างรถ การดูแลรักษารถด้วยเครื่ องล้างรถอัตโนมัติจะตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคที่มี
เวลาค่อนข้างจํากัด
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2.1.4 องค์ ประกอบของธุรกิจคาร์ แคร์
การประกอบธุรกิจคาร์แคร์น้ นั จะได้ผลและคุม้ ทุนนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ อย่างเช่น
มาตรฐานในเนื้องาน การบริ การ ราคา การตลาด เป็ นต้น รวมถึงสถานที่และโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน
โดยมี ดังนี้
2.1.4.1 ช่องล้างรถ
2.1.4.1.1 ช่ องล้างรถ ถ้าเป็ นคาร์ แคร์ ขนาดปลานกลางถึงใหญ่หรื อ
สามารถล้างรถได้ถึง 20 คันขึ้นไปต่อวัน จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีช่องล้าง ที่สามารถล้างรถได้ 2 คัน
พร้อมกัน และมาตรฐานเวลาการล้างต้องไม่เกิน 10 นาที/คัน
2.1.4.1.2 ช่องเช็ดแห้ง มาตรฐานของเวลาการล้างนั้น การล้างดูดฝุ่ น
นั้น แบ่งเป็ นล้าง 10 นาที และเช็ดแห้ง ดูดฝุ่ น 20 นาที รวมแล้วใช้เวลา 30 นาที/คัน
2.1.4.2 อุปกรณ์-เครื่ องมือคือ อุปกรณ์ - เครื่ องมือ นั้นเป็ นหัวใจหลักของการทํา
ธุรกิจคาร์แคร์นอกจากจะทําให้ผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานแล้ว ยังสามารถทําเวลาได้อย่างถูกต้อง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
2.1.4.2.1 เครื่ องฉี ด นํ้า แรงดัน สํ า หรั บ คาร์ แ คร์ บ างที่ ก็ ไ ด้นํา การ
ดัดแปลงจากเครื่ องพ่นยาฆ่าแมลงมาใช้งาน ซึ่งมีราคาถูกแต่ว่าเมื่อปฏิบตั ิงานกันจริ ง ๆ แล้วเสี ยทั้งเงิน
(เพราะใช้น้ าํ เยอะมากไป เช่น ล้างรถโดยทัว่ ไปใช้น้ าํ 40 ลิตรแต่เครื่ องนี้ ใช้น้ าํ 60 ลิตร) ควรจะใช้
เครื่ องที่มีมาตรฐานในการทํางานมาใช้เฉพาะงาน เป็ นเครื่ องฉี ดนํ้าแรงดันสู ง 100 บาร์ มอเตอร์ 3-5
แรงม้า ไฟฟ้ า 2 หรื อ 3 สายก็ได้
2.1.4.2.2 เครื่ อ งฉี ดโฟมในปั จ จุ บ ันนี้ คาร์ แ คร์ โดยทั่วไปนั้นจะใช้
โฟมเป็ นส่ วนช่ วยในการล้างกันเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่เหมือนกับในอดีตที่จะใช้แชมพูเพราะการใช้โฟ
มนั้นนอกจากจช่วยสร้างภาพของกรรมวิธีในการล้างให้ดูดีและมีมาตรฐานและการใช้งานก็ยงั ง่ายไม่
ต้องเตรี ยมอะไรมากมายเพียงแค่เตรี ยมผสมในช่วงวันละ 1 ครั้ง ถังโฟมนั้นมีให้เลือกมากมายหลาย
ขนาดและคุณภาพด้วยกัน ตั้งแต่ 30, 60, 65 จนถึง 80 ลิตร ใช้งานง่ายเพียงแค่มีหวั เชื้อโฟมแรงดันลม
2.1.4.2.3 เครื่ องปั๊ ม ลม เครื่ องปั๊ มลม เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ สํ า คั ญ อี ก
เช่นเดียวกันมีหลายยี่ห้อให้เลือกทั้งนี้ ตอ้ งดูเรื่ องของ การบริ การหลังการขายให้ดีเพราะว่าปั จจุบนั นี้ มี
มาจาก ประเทศจีนก็มีเยอะเวลาที่เกิดปั ญหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ ต้องมีขนาดบรรจุลมขนาด 120
ลิตรขึ้นไปถึงจะพอดี 3 สู บมอเตอร์ 2 - 3 แรง ระบบไฟ 2, 3 สายก็ได้ ราคาอยูท่ ี่ประมาณ 30,000 35,000 บาท
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2.1.4.2.4 เครื่ องดูดฝุ่ น การคัดเลือกเครื่ องดูดฝุ่ นสําหรับจะนํามาใช้
ในงานมืออาชีพนั้นต้องคํานึ งถึงการทํางานต่อเนื่ องระหว่างวันด้วย เพราะนอกจากเครื่ องจะพังแล้ว
ลูกค้าก็จะเสี ยความรู ้สึกในหลาย ๆ ด้าน เพราะการเตรี ยมการไม่พร้อมของทางร้านนั้นเองปั จจุบนั นี้
เครื่ องดูดฝุ่ นนั้นมีกนั หลายยีห่ อ้ หลายแต่ที่สาํ คัญให้ดูเรื่ องของกําลังมอเตอร์ มีท้ งั นําเข้าหลายประเทศ
มีให้เลือกแบบ 2 มอเตอร์ หรื อ 3 มอเตอร์ ราคาจะอยูใ่ นประมาณ 20,000 - 25,000 บาท แล้วแต่ขนาด
ของความจุและจํานวนมอเตอร์ ที่สาํ คัญต้องดูดนํ้าได้
2.1.4.2.5 แท่ นอัดฉี ดช่ วงล่างแท่นล้างนั้นสําคัญต่ อการล้าง อัดฉี ด
ช่วงล่างของรถยนต์ไม่เลือกว่าจะเป็ นรถรุ่ นไหน ๆ ก็ตอ้ งรับบริ การได้เพื่อให้การบริ การที่ครบถ้วน
ของกรรมวิธีการล้าง แท่นล้างนั้นโดยทัว่ ไปในบ้านเรามีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ขึ้นอยูก่ บั งบประมาณหรื อ
ท่านเจ้าของธุรกิจ ต้องการภาพที่ออกมานั้นอยูใ่ นระดับไหนให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจเมื่อมาใช้
บริ การ ดังนี้
(1) แท่นล้างระบบไฮโดรลิค ขึ้นอยูก่ บั งบประมาณของท่านเจ้าของ
กิ จ การ ที่ ต้อ งการมาตรฐานและภาพลัก ษณ์ ข องร้ า นพนัก งานก็ท าํ งานได้ร วดเร็ ว และปลอดภัย
งบประมาณชุดนี้อยูท่ ี่ 120,000 บาทครบทุกชิ้นรับนํ้าหนักได้ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม
(2) เป็ นโครงเหล็กฉากขนาดหนา งบประมาณอยูท่ ี่ประมาณ 20,00030,000 บาท ข้อดีของแท่นเหล็กนั้นก็คือสามารถย้ายได้สะดวกนํ้าหนักไม่มากจนเกินไปแต่ขอ้ เสี ยคือ
จะเป็ นสนิมในอนาคต
(3) แบบปูน เป็ นงบประมาณที่ถูกที่สุดประมาณ 5,000 -10,000 บาท
และใช้งานได้ดีเช่นเดียวกัน นิยมกันแพร่ หลายโดยเฉพาะต่างจังหวัดมีขอ้ สําคัญต้องทําการก่อสร้างให้
แข็งแรง เช่ น ต้องสร้ างฐานโดยทําการหล่อคานปูนให้เรี ยบร้ อยก่อนการก่อขึ้นแท่นรวมถึงต้องใส่
เหล็กเส้นเพื่อป้ องกันการยุบตัวด้วย

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกลยุทธ์ การตลาดสํ าหรับธุรกิจ
ในปั จจุ บนั การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional marketing mix) สามารถแบ่งออก
ได้ 4 ปั จจัย คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและส่ งเสริ มการขาย (Boom & Biter, 1981)
(ทิพมาศ ศรี นิล, 2549) ทั้ง 4 ปั จจัยนี้ลว้ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจคาร์ แคร์เพื่อแนวทางการดําเนินธุรกิจอยูใ่ น
สายงานการบริ การ กลยุทธ์หรื อแนวคิดวิธีทางการตลาดในธุ รกิจบริ การนั้น ถูกกําหนดมาเพื่อเป็ น
ตัวกําหนดตําแหน่ง กําหนดส่ วนการตลาดรวมถึงส่ วนประกอบแต่ละอย่างที่มีผลซึ่ งกันและกัน และ
จะถูกกําหนดเพื่อให้สอดคล้องกัน (Payne Adrian, 1993 อ้างใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
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ทําให้การแข่งขันของธุ รกิจนั้นมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น บทบาทหน้าที่สาํ คัญของผูป้ ระกอบธุ รกิจคือการ
สร้างมูลค่าเพิ่มกับสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อสร้างผลกําไรให้กบั ตัวธุรกิจและการบริ การแก่ลูกค้าในด้าน
ต่าง ๆ (Customer Services) เพื่อสร้างความพึงพอใจรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าแต่
ละราย ในการดํา เนิ นธุ ร กิ จ ผูป้ ระกอบการค้า ธุ ร กิ จ ปลี กจะต้อ งศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ทางการตลาด อัน
ประกอบด้วย (1) ทําเลที่ต้ งั (Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า (Merchandise
Assortments) (3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
(Communication Mix) (5) การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า (Store Design and Display) และ
(6) การบริ การลูกค้า (Customer Services) ซึ่งปั จจัยทั้ง 6 ด้านของกลยุทธ์น้ ีเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จต้องวางแผนตั้งแต่ เริ่ มต้นธุ รกิ จเพื่ อที่ จ ะทํา ให้ธุร กิ จสามารถแข่ งขันและประสบ
ความสําเร็ จปั จจัยทั้ง 6 ด้านของกลยุทธ์ประกอบด้วย (สันติธร ภูริภกั ดี, 2554)
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับด้ านทําเลทีต่ ้งั
ทฤษฎีทาํ เลที่ต้ งั วอลเตอร์ ไอสาร์ด (Walter Isard) นักภูมิภาควิทยา (regional scientist) ให้
ข้อสังเกตว่า “ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าเป็ นตัวการที่ทาํ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตาม ทฤษฎี
ของริ คาโด ลดลง ทูเนนให้ขอ้ สังเกตอีกด้วยว่า เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและผลตอบแทนเชิ ง
เศรษฐกิจที่มีความผันแปรไปตามประเภทของสิ นค้า ตามประเภทการใช้ที่ดินและความเข้มในการใช้
การขนส่ งนี่เองเกิดจากระยะทางของแหล่งผลิตสิ นค้ากับตลาด”
อัลเฟรดเวเบอร์ กล่าวว่า “ประยุกต์อตั ราค่าขนส่ งวัตถุดิบและสิ นค้าไปพร้อมกับการผลิต
สิ นค้าที่สาํ เร็ จแล้วพัฒนาให้เป็ นขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการบ่งชี้ว่าตําแหน่งที่ต้ งั ที่เหมาะสมที่สุดของแหล่ง
ผลิตควรอยูท่ ี่ใด นอกจากนี้ยงั บ่งบอกถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากแรงงานที่เกาะกลุ่มและกระจาย
จากนั้นเวเบอร์ จึงอภิปรายถึงการรวมกลุ่มของหน่ วยการผลิตโดยอาศัยการคาดการณ์แหล่งตลาด”
(Weber, Alfred, 1929 อ้างถึงใน พิมลพร พันธุ์ถาวรนาวิน, 2553)
ในการทําธุรกิจควรคํานึ งถึงความสําคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําเลที่ต้ งั สําหรับการ
ประกอบการ (Jay Heizer and Barry Render, 2004 อ้างถึงใน พิมลพร พันธุ์ถาวรนาวิน, 2553) เนื่อง
ด้วยตัวสถานที่ในการประกอบการนั้นสามารถจะส่ งผลถึงต้นทุนต่าง ๆ และในการตัดสิ นใจที่จะเลือก
สถานที่น้ นั ยังสามารถเป็ นความเสี่ ยงโดยรวมและการทําผลกําไรของร้านคาร์แคร์
การเลือกทําเลที่ต้ งั ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับการประกอบธุรกิจนั้นจะมีปัจจัยหลาย
หลาย ๆ ประการที่ สามารถส่ งผลต่ อความสําเร็ จทางธุ รกิ จหรื อความล้มเหลวของธุ รกิจได้เพื่อให้
เกิดผลดีต่อกิจการมาก (Ried and Sanders, 2007 อ้างถึงใน พิมลพร พันธุ์ถาวรนาวิน, 2553) และการ
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กําหนดตําแหน่งของสถานประกอบการนั้นต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขต่าง ๆ และข้อจักกัดบางประการที่
อาจจะส่ งผลต่อผูป้ ระกอบธุรกิจในการที่จะตัดสิ นใจลงทุนทางธุรกิจ (Vonderembse & White, 2004)
ความสําคัญสําหรับการเลือกสถานที่หรื อทําเลที่ต้ งั การตั้งสิ นใจนั้นจะสามารถส่ งผลใน
ระยะยาวเพราะการแข่งขันในปั จจุบนั การเลือกทําเลที่ต้ งั สามารถบ่งบอกได้จากความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงและความหนาแน่นของประชากร
หลักเกณฑ์การเลือกทําและที่ต้ งั ต้องพิจารณาถึงปั จจัย ด้านต่าง ๆ ที่อาจจะส่ งผลกระทบได้
โดยต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ความจํา เป็ นและมี ค วามเหมาะสมที่ ส ามารถไปด้ว ยกัน ได้ กับ ตัว ธุ ร กิ จ
(Longenecker, Moore, Petty and Palice, 2003 อ้างถึงใน สายชล เพยาว์นอ้ ย, 2551)
วิธีการและหลักการพิจารณาถึงสถานที่ในการสร้างร้านคาร์แคร์โดยมีวิธีการที่หลากหลาย
ขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายของการทําธุรกิจ ซึ่ งในปั จจุบนั การวางแผนทําเลที่ต้ งั จะมีลกั ษณะเป็ นการวางแผน
ในเชิ งเศรษฐศาสตร์ มากกว่าในทางเศษฐศาสตร์ การวางแผนโดยใช้ทฤษฏี ทาํ เลที่ ต้ งั ได้มีการสร้ าง
ทฤษฏีข้ ึนมาหลายทฏษฏี ขึ้นอยูก่ บั สภาวะทางเศษฐกิจ เวลา และสถานการณ์ต่าง ๆ ทําให้มีการคิดค้น
ทฤษฏีต่าง ๆ หลายทฤษฏีสิ่งสําคัญในทําธุรกิจคือต้นทุนและผลกําไร ซึ่ งทําเลที่ต้ งั ถือว่ามีความสําคัญ
อย่างมาก

ความได้เปรี ยบ
ด้านต้นทุน

การเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร

หลักเกณฑ์ ในการเลือก
ทําและทีต่ ้งั

เงื่อนไขของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ

การเข้าถึงข้อมูลและ
เครื อข่ายเทคโนโลยี

ภาพที่ 2.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกทําและที่ต้ งั
สําหรั บทฤษฎี ทาํ เลที่ ต้ งั ร้านค้าของเวเบอร์ น้ นั มีวตั ถุประสงค์หลักของทฤษฎี ที่ตอ้ งการ
กําหนดตําแหน่งที่ต้ งั ของร้านค้าที่สิ้นเปลืองค่าขนส่ งน้อยที่สุด (Least transport cost location) มิเชล
เอ็น เดอมาร์ ได้สรุ ปหลักการโปรแกรมเส้นตรงว่า เป็ นเทคนิคเชิงปริ มาณที่ใช้จดั สรรทรัพยากร เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ในการทําธุรกิจ คือ จัดสรรทรัพยากรได้แก่ คนเงินวัสดุ วัตถุดิบและเครื่ องจักร
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หน้าที่ของผูบ้ ริ หาร คือการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธุ รกิจ
(อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2541)
2.2.1.1 การเลือกทําเลที่ต้งั Store Location คือ การพิจารณาคัดเลือกสถานที่ให้
เหมาะกับการดําเนินธุรกิจการค้าปลีกแต่ละประเภท โดยมีปัจจัยในการเลือกทําเลที่ต้ งั ร้านค้า
2.2.1.1.1 เลือกทําเลย่านการค้าในเมืองหรื อย่านชุมชน ชานเมือง
2.2.1.1.2 ควรตั้ง ร้ านโดดเดี่ ยวอยู่เ พียงร้ านค้า เดี ยวกัน ริ มทางหลวงสาย
สําคัญ หรื อตั้งรวม ๆ กับร้ านค้าปลีกประเภทเดียวกันในย่านเดี ยวกันนอกจากนี้ ตอ้ งพิจารณาความ
หนาแน่ นของประชากรในชุมชน อํานาจซื้ อของคนในชุมชน การแข่งขันร้านค้าประเภทเดียวกันสิ่ ง
อํานวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้า และกฎข้อบังคับของรัฐบาล
2.2.1.2 การวิเคราะห์ ทาํ เลทีต่ ้งั Location Analysis คือ การเลือกทําเลที่ต้ งั จึงต้อง
วิเคราะห์ปัจจัยมีดงั นี้
2.2.1.2.1 ประชากรศาสตร์ ความหนาแน่นของประชากร
2.2.1.2.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของประชากร อํานาจซื้อ
2.2.1.2.3 ฐานะความเป็ นอยู่ หมายถึง มาตรฐานการครองชี พของประชากร
ฐานะความเป็ นอยูด่ ี
2.2.1.2.4 อํา นาจซื้ อ ของประชากร ในอาณาบริ เวณนั้น เป็ นผูม้ ี ง านทํา มี
รายได้เป็ นส่ วนมากทั้งหญิงชาย อาจเป็ นย่านที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากจะมีอาํ นาจซื้อมาก
2.2.1.2.5 พฤติกรรมการซื้ อผูบ้ ริ โภคอยู่ในเมืองจะมีความต้องการซื้ อสิ นค้า
มาก
2.2.1.2.6 โครงสร้างพื้นฐานที่อาํ นวยความสะดวกสําหรับความเป็ นอยู่ของ
ประชากรในพื้นที่น้ นั ๆ มีความเจริ ญของเมืองว่ามีมากน้อยเพียงใด
2.2.1.2.7 คู่แข่งขันได้แก่ระดับความเข้มขันในการแข่งขันของธุรกิจประเภท
เดี ย วกั น หรื อคล้ า ยกั น ในบริ เวณนั้ นการวิ เ คราะห์ ย่ า นการค้ า ปลี ก TradeAnalysis คื อ การ
วิเคราะห์พ้ืนที่ที่ลูกค้าของร้านค้าปลีกนั้นอาศัยอยูห่ รื อทํางานอยู่
2.2.1.3 การวิเคราะห์ เลือกทีต่ ้งั ของร้ านค้า กําหนดไว้ 7 ทฤษฎีดงั นี้
2.2.1.3.1 ทฤษฎี Hutt s Model ใช้คาํ นวณระยะทางและเวลาที่ลูกค้าเดินทาง
มาช็อปปิ้ ง
2.2.1.3.2 การวิเคราะห์ผูใ้ ช้บริ การจากระยะทางในรั ศมี รอบ ๆ กิ จการค้า
ปลีก Concentri Zone คือ การใช้แผนที่กาํ หนดให้ศูนย์การค้าของเราเป็ นศูนย์กลาง
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2.2.1.3.3 การวิเคราะห์ดว้ ยเทคโนโลยีภูมิประชากรศาสตร์ เป็ นโปรแกรม
การจัดทําแผนที่โดยละเอียดของพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์แบบใหม่
2.2.1.3.4 การคาดคะเนถึ งความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จ คื อการประมาณการ
ยอดขายรวมของตลาดค้าปลีกทั้งตลาดในแต่ละพื้นที่
2.2.1.3.5 การประเมิ น ความเป็ นไปได้ข องยอดขาย จะมี ผ ลสํา หรั บ การ
ตัดสิ นใจที่จะวางแผนการดําเนินงาน
2.2.1.3.6 ดัชนี ความอิ่มตัวของธุรกิจ ไม่สามารถที่จะดําเนิ นกิจการต่อไปได้
หรื อต้องเลิกกิจการ
2.2.1.3.7 การออกไปจับจ่ายนอกพื้นที่ มักจะเป็ นการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
เฉพาะอย่าง ซึ่งผูซ้ ้ือเชื่อว่าต้องไปซื้อจากแหล่งที่ดีที่สุดหรื อจากร้านที่เชื่อถือได้
2.2.1.4 ประเภทของทําเลทีต่ ้งั กิจการ Store Locationประกอบด้วย
2.2.1.4.1 ศูนย์การค้า Shopping Center หมายถึง ร้านค้าปลีกหลายประเภท
หลายร้านค้าอยูร่ ่ วมกันในอาคารเดียวกัน
2.2.1.4.2 เขตใจกลางธุ รกิจ Central Business Districts (CBD) เป็ นย่าน
จับจ่ายซื้ อสิ นค้าในเขตของกลางเมือง ในย่านธุ รกิจ หรื อในเขตอื่น ๆ ของเมืองที่มีธุรกิจหนาแน่น ที่
เรี ยกว่า CBD
2.2.1.4.3 ทําเลที่ต้ งั ร้านโดด ๆ Free Standing Locations เป็ นร้านค้าปลีกที่
ตั้งอยูข่ า้ งถนนโดยเอกเทศ คือย่านการค้าตามแนวถนนลักษณะเป็ นย่านการค้าที่มีร้านค้าสองข้างถนน
ที่เชื่องไปสู่ ตวั เมืองเช่นร้านค้าขายอาหาร ห้องโชว์รถยนต์
2.2.1.4.4 กิจการแบบไดร์ ฟอิน Drive in Locations เป็ นศูนย์การค้าที่ให้
ลูกค้าขับรถเข้าไปซื้อสิ นค้า โดยลูกค้านัง่ รออยูใ่ นรถได้เลยเช่นร้านแมคโดแนลด์ในอเมริ กา
2.2.1.4.5 กลุ่ ม ที่ อ ยู่อ าศัย หนาแน่ น Clusters ได้แ ก่ บ ริ เ วณที่ มี แ ฟลตและ
อพาร์ทเมนท์อยูเ่ รี ยงรายเป็ นกลุ่ม ๆ
2.2.1.5 ประโยชน์ ของสถานที่ (Customer Service and the Place Benefit) ใน
กรณี ที่มีการจําหน่ายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคแล้ว แน่ นอนที่สุดในระยะเวลาต่อมาต้องมีการบริ การหลัง
การขาย เช่ น ให้คาํ ปรึ กษาในการใช้สินค้าการเปลี่ยนคืนสิ นค้า การคืนสิ นค้า การซ่ อมแซมสิ นค้า
ดัง นั้นบริ ษ ทั ควรคํา นึ ง ถึ งความต้องการของลู กค้า คื อ สถานที่ โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ถ้า เราไม่ มีค วาม
ต้องการหรื อความจําเป็ นเราก็ไม่ อยากจะไปติ ดต่อกับคนอื่นอยู่แล้ว แต่ลูกค้าที่ มาติ ดต่ อเราอาจมี
สาเหตุคือ มารั บบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ ง มี ปัญหาให้ช่วยแก้ไขเพื่อขอรับทราบข้อมูลบางประการ
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หรื อ เพื่ อ ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ของตนกับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารก็ไ ด้ส ถานที่ ที่ ใ ห้ ค วามสะดวกสํา หรั บ ลู ก ค้า ต้อ งให้
ความสําคัญเพราะจะเป็ นสถานที่ที่ติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้าง
ภาพพจน์ได้ ถ้าเราให้บริ การที่ดี ลูกค้าพึงพอใจอาจจะมีผลต่อการซื้ อซํ้าหรื อใช้บริ การซํ้า หรื อซื้ อ
สิ นค้าชนิดอื่นเพิ่ม (Cross Sale) หรื อมีการซื้อปริ มาณที่เพิ่มขึ้นหรื อมีการซื้อสิ นค้าที่มีมูลค่าที่แพงมาก
ขึ้น (Up Sale) รวมทั้งลูกค้าจะเป็ นประชาสัมพันธ์ให้กบั บริ ษทั ที่ดีดว้ ย (W-O-M) แต่ถา้ ผูใ้ ห้บริ การ
ประพฤติให้เป็ นที่ไม่พอใจลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีแก่คนอื่น ๆ ต่อไป และสิ่ งที่สาํ คัญการ
บอกต่อจะไม่สามารถหยุดยั้งได้ซ่ ึงทําให้สามารถแพร่ กระจายได้ในวงกว้าง
ดังนั้นสถานที่ให้บริ การต้องใกล้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากที่สุดเพื่อการบริ การที่เร็ วที่สุด
สะดวกที่สุด ขั้นตอนง่ายที่สุดสิ่ งที่กล่าวมานี้เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าซึ่ งอาจทําได้
ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
2.2.1.5.1 การกระจายศูนย์บริ การไปยัง กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายที่ มี ค วาม
ต้องการ
2.2.1.5.2 มีหน่วยงานสําหรับบริ การ (แผนกช่าง)
2.2.1.5.3 มีศูนย์ Call Center
2.2.1.5.4 มีแผนกบริ การลูกค้า Customer Service หรื อ Customer Care
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความหลากหลายของประเภทสิ นค้ า
ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า (Merchandise Assortment) (สันติธร ภูริภกั ดี, 2554)
คือ สิ นค้าที่ มีวางจําหน่ ายภายในร้ านที่มีความหลากหลายของตัวสิ นค้าทั้งในด้านขนาด ราคาและ
คุณภาพเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อได้ตามความต้องการ (James and Denise, 2005 อ้างถึงใน
สันติธร ภูริภกั ดี, 2554) ซึ่งในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าที่มีสินค้าครบวงจร (One
Stop Shopping) ซึ่งแนวคิดรู ปแบบร้านร้านครบวงจรนี้ได้รับความนิยมในเมืองไทยมานานพอสมควร
ปั จจุบนั จึงมีร้านที่มุ่งเน้นขายสิ นค้าในหมวดนั้น ๆ หรื อประเภทนั้น ๆ ครบวงจร (Category Killer) มี
อยูเ่ ป็ นอย่างมาก
การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า (Product and brand Positioning) เป็ นการ
พิจารณาถึงตําแหน่งของสิ นค้าและคู่แข่งขัน ซึ่ งมีคุณค่าทางจิตใจของผูบ้ ริ โภคต้องเลือกว่าอะไรเป็ น
จุดเด่นที่สุดของผลิตภัณฑ์น้ นั เพือ่ ที่จะนํามากําหนดเป็ นตําแหน่งผลิตภัณฑ์
ความแตกต่ างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ความแตกต่างดานผลิ ตภัณฑ์
(Product Differentiation) ซึ่ งปกติแล้วนักการตลาด มักจะดึงความแตกต่างที่มีอยูเ่ พียงเล็กน้อยทาง
กายภาพของสิ นค้ามาเป็ นแกนหลักในการสร้างจุดแตกต่างของตราสิ นค้า นอกจากนี้ อาจมีการนําเอา
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ลักษณะเฉพาะรู ปร่ างหน้าตา สมรรถภาพ สมรรถนะรู ปแบบลักษณะท่าทางและการออกแบบของ
สิ นค้าที่ แตกต่างจากคู่แข่งขัน มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อตราสิ นค้า ตลอดจนอาจพิจารณาถึงความ
แตกต่างที่ลงลึกไปถึงความเข้มแข็ง ซ่ อมแซมและติดตั้งที่ง่ายและสะดวกของสิ นค้าที่แตกต่างจากคู่
แข่งขัน ที่วางจําหน่ายอยูใ่ นตลาดปั จจุบนั นํามาสร้างเป็ นความแตกต่างของสิ นค้า แบ่งได้ ดังนี้
2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์เป็ นการนําเอาสิ นค้าประเภทต่าง ๆ มานําเสนอให้ผูบ้ ริ โภค
เพื่อเป็ นตัวเลือกในการใช้สินค้า
2.2.2.2 รู ปแบบของสิ นค้า ตัวเลือกสี ขนาดยีห่ อ้ ให้ผบู ้ ริ โภคได้เปรี ยบเทียบหรื อ
แบบต่าง ๆ เพื่อเป็ นการนําเสนอตัวเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2.2.2.3 ราคาของผลิตภัณฑ์ จําเป็ นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่นาํ เสนอในราคาที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบระหว่างงบประมาณกับความต้องการสิ นค้าในประเภทนั้น ๆ
ในแง่ของผบูร้ ิ โภคร้านค้าครบวงจรที่มีความหลากหลายของสิ นค้าในการให้บริ การถือเป็ น
การตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ครบถ้วน เพราะลูกค้าย่อมต้องการความหลากหลายของ
สิ นค้าซึ่งสะดวกในแง่ของการเลือกหาหรื อเลือกซื้อมากกว่าที่จะต้องเดินทางไปในหลาย ๆ ร้านเพื่อให้
ได้สินค้าครบตามต้องการ การจัดประเภทสิ นค้าที่จะขายในร้านต้องดูถึงความต้องการของ ลูกค้าเป็ น
หลัก สิ นค้าที่ทางร้านมีจดั เตรี ยมไว้น้ นั จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาเลือก
ซื้ อสิ นค้าได้สินค้าประเภทเดียวกันอาจมีตวั เลือกของสี ขนาด ยีห่ ้อ ให้ลูกค้าได้เปรี ยบเทียบหรื อความ
หลากหลายของแบบที่มีจดั จําหน่ ายต้องมีอย่างเหมาะสม เพราะจะทําให้ลูกค้าสามารถเลือกซี้ อและ
ตัดสิ นใจได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ลูกค้าสามารถเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดสําหรับตนเองได้อย่างไรก็ดีการ
ดําเนิ นธุ รกิจ ความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การอาจทําให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จมีปัญหาในการ
จัดเก็บและการบริ หารคลังสิ นคค้าที่มีอยูย่ ากมากขึ้น แต่ในปั จจุบนั เทคโนโลยและระบบการบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง อาทิซอฟตแวร์ประเภทต่าง ๆ สามารถช่วยให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจดําเนินการได้สะดวก
และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับนโยบายราคา
ราคาเป็ นตัวดึงดูดกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายให้เข้ามาใช้บริ การหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ได้ ราคานั้นมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอด นอกจากนี้ การกําหนดราคายังส่ งผลต่อการทํากําไรให้กบั
ธุรกิจนั้นได้ผลกําไรภายในระยะเวลารวดเร็ วและก่อให้เกิดประสิ ทธิผลที่มากอีกด้วย
2.2.3.1 วัตถุประสงค์ของการกําหนดราคา คือ การตัดสิ นใจที่จะกําหนดราคา
โดยกําหนดให้มีความชัดเจน โดยมีดงั นี้ เพื่อความอยูร่ อดในตลาด (Market Survival) เพื่อการเติบโต

30

ของยอดขาย (Sales) เพื่อผลกําไร (Profitability) เพื่อการแข่งขัน (Competition) เพื่อสร้ างหรื อรักษา
ภาพลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การ (Quality and Image Enhancement)
2.2.3.2 ราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การ (Financial Cost) ที่ผบู ้ ริ โภคนั้นจะยอม
จ่ายเพื่อซื้ อผลิ ตภัณฑ์และบริ การต้องมี ความสอดคล้องที่ เป็ นระเบี ยบไม่ขดั แย้งกัน เพื่อประโยชน์
ในทางธุรกิจ (สรยุทธ์ มีนะพันธ์, 2546) โดยผูช้ ้ือจะเลือกผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น โดยจะคาดหวังว่า
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การนั้นมีคุณสมบัติน้ ันสามารถตอบสนองตนเองได้ แบ่งออกได้ ดังนี้ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การหรื ออัตราค่าบริ การ (Prices or tariffs) ราคาการบริ การหลังการขาย (User Costs)
ราคาการจัดซื้อ (Transaction Costs) ราคาด้านจิตใจ (Psychic Costs)
2.2.3.3 การกํา หนดราคาเพื่ อ ยึ ด ค่ า ของธุ ร กิ จ สร้ า งและวิ ธี ก ารกํา หนดราคา
สําหรับธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
2.2.3.2.1 การกําหนดราคาจากฐานต้นทุน (Cost-based pricing) คือ
การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การโดยคิดจากต้นทุนเป็ นหลักหรื อการกําหนดราคาจากต้นทุน
ของหน่วยสุ ดท้าย (Marginal cost pricing) โดยเจ้าของธุรกิจนั้นจะมีลกั ษณะการกําหนดราคาจากฐาน
ต้นทุนซึ่ งเหมาะกับธุ รกิจทัว่ ไป โดยลักษณะนั้น ๆ ไม่มีความแตกต่างจากตัวอื่น การกําหนดราคาใน
แบบคิดจากฐานของต้นทุนนั้นจะมีการควบคุมต้นทุนของการผลิตให้ต่าํ (Low-Cost) เพื่อที่เป็ นการ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันกับผูค้ า้ รายอื่น ๆ ในตลาดและสร้างผลกําไรให้กบั เศรษฐกิจ
ค่ารวมหรื อผลประโยชน์รวมที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ
ราคาผลิตภัณฑ์และบริ การหรื ออัตราค่าบริ การ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราคาผลิตภัณฑ์และบริ การและอัตราค่าบริ การ

ราคาส่ งมอบให้แก่ผบู ้ ริ โภคหรื อราคาส่วนเกินของ

ภาพที่ 2.2 ราคาการส่ งมอบให้ผบู ้ ริ โภคหรื อราคาในส่ วนที่ลกู ค้าจะได้รับ
(อ้างใน สรยุทธ มีนะพันธ์, 2546)

31

2.2.3.2.2 การกํา หนดราคาจากฐานค่ า ของผลิ ตภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร (Valuebased pricing) คือ การกําหนดราคาที่พิจารณาจากผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก คิดจากการที่ผบู ้ ริ โภคมีความเต็ม
ใจที่จะจ่ายมากจ่ายน้อย และพยายามสร้างค่าให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ธุ รกิจ
ประเภทนี้จะมีการเน้นที่จะสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพและคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ มีการเอาใจใส่ ถึงความรู ้สึกและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
2.2.3.2.3 การกําหนดราคาเชิงซ้อน (Complex pricing) คือ การกําหนดราคา
หรื ออัตราค่าบริ การให้อยูใ่ นแบบแผนเดียวกัน (Price structure) ดังนั้นราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การ
จึงมี หลากหลายราคา โดยจะถูกกําหนดออกแบบมาให้ผูบ้ ริ โภคตามความเต็มใจที่ จะจ่ ายที่มีความ
แตกต่างกัน (value pricing) ซึ่งมีผลต่อการทํากําไรของผูข้ าย สามารถแบ่งเป็ น ดังนี้
(1) การกําหนดราคาแตกต่างตามปริ มาณที่ซ้ื อ (Block sales or volume
pricing) การกําหนดราคาตามปริ มาณที่ซ้ือ โดยราคาจะลดลงเมื่อผูบ้ ริ โภคซื้อในปริ มาณที่มาก
(2) การกําหนดราคาแยกประเภทผูช้ ้ือ (Discriminatory pricing) คือ การ
กําหนดราคาที่ตวั ผลิตภัณฑ์และบริ การให้มีค่ามากที่สุด โดยจะแบ่งการกําหนดราคาหรื อราคาของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ
การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การ
การกําหนดราคา
สร้ างความแตกต่ าง
การแข่ งขัน
ตามผลิตภัณฑ์
-ราคาเจาะตลาด
-ขายควบ (Bonding)
-มีส่วนลดสําหรับ
ตลาดที่สอง (Second- (Penetration pricing) -ราคาสู งเป็ นพิเศษ
(Premium pricing)
market discounting)
-ราคาเป็ นส่ วน
-มีส่วนลดเป็ นช่วงเวลา -ราคาตามราคาใน
(Partitioned pricing)
(Periodic discounting) ตลาด
(Going-rate pricing)
ทีม่ า: Barden (อ้างใน ณัฐมาศ ลือเวศย์วณิ ช, 2550)
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ตามหลักจิตวิทยา
-ราคาแบบเลขคู่-เลขคี่
(Odd-even pricing)
-ราคาตามความเคยชิน
(Customary pricing)

2.2.3.2.4 การกําหนดราคาเพื่อสร้างความแตกต่าง (Differential Pricing) คือ
การกําหนดราคาของชนิ ดเดี ยวกันแต่มีการกําหนดราคาให้มีความแตกต่างกันหรื อการสร้ างความ
แตกต่างที่ราคา (Pricing Discrimination) โดยที่คุณภาพหรื อปริ มาณของนั้นมีเทียบเท่ากัน แต่ไม่แต่
ต่างกันเลย
2.2.3.2.5 ลักษณะการตอบสนองต่อราคาของผูช้ ้ือมี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่
(1) การให้ส่วนลดสําหรับตลาดที่สอง และ (2) การให้ส่วนลดเป็ นช่วงเวลา (Periodic Discounting)
เป็ นการให้ส่วนลดในบางโอกาสหรื อตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็ นการนําเสนอหรื อการระบายผลิตภัณฑ์
และบริ การออก
2.2.3.2.6 การกําหนดราคาเพื่อการแข่งขัน (Competitive Pricing) การ
กําหนดราคาให้มีความสัมพันธ์กบั ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อให้เหมาะสมต่อการแข่งขัน
ในตลาด สามารถทําได้ 2 วิธี ได้แก่
(วิธีที่ 1) การกําหนดราคาเพื่อการเจาะตลาด (Penetration Pricing) คือ
การกําหนดราคาให้กบั สิ นค้าและการบริ การให้ต่ าํ ลง เพื่อให้ได้ปริ มาณของการขายสิ นค้าและตัว
รายการของบริ การที่มีมากขึ้นและทําให้เกิดความได้เปรี ยบจากการประหยัดราคาสิ นค้าต่อหน่วย เมื่อ
จะให้ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตนั้น ธุ รกิจต้องการยอดขายที่มีการเติบโตมากถึงมากที่สุดหรื อต้องถือ
ครองส่ วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด และยังต้องทําให้คู่แข่งขันเข้ามาในตลาดยากยิง่ ขึ้น แต่กลยุทธ์น้ ี
จะใช้ดีก่อต่อเมื่อมีความอ่อนไหวต่อราคา
(วิธีที่ 2) การกําหนดราคาตามราคาตลาด (Going-rate Pricing) คือ
การกําหนดราคาของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีราคาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคมาเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
และบริ การและยังเป็ นการช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันในด้านของราคาได้ (Pricing War)
2.2.3.2.7 การกํา หนดราคาให้ มี ค วามแตกต่ า งกัน ต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง ความ
อ่อนไหวต่อราคาของผูบ้ ริ โภคด้วย เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของราคานั้นอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ยอดขายได้ โดยสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในสายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นได้ 3 วิธี ได้แก่
(วิธีที่ 1) การขายควบ (Bonding) เป็ นการกําหนดราคา โดยผลิตภัณฑ์
และบริ การนั้นตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปหรื อ 2 อย่าง แล้วนํามากําหนดราคาร่ วมกัน
(วิธีที่ 2) การกําหนดราคาสู งเป็ นพิเศษ (Premium Pricing) เป็ นการ
กําหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีความหรู หราหรื อมีคุณภาพสู ง (วิธีที่ 3) การกําหนดราคาเป็ น
ส่ วน ๆ (Partitioned Pricing) เป็ นการกําหนดจากราคามาตาฐาน (Base Pricing) และนํามาบวกราคา
เพิ่มในภายหลัง
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2.2.3.2.8 การกําหนดราคาตามหลักจิตวิทยา (Psychological Pricing)เป็ น
การกําหนดราคาโดยจะคํานึงถึงการรับรู ้หรื อความเชื่อของผูบ้ ริ โภคสามารถทําได้ 2 วิธี คือ
(วิธีที่ 1) การกําหนดราคาแบบเลขคู่-เลขคี่ การกําหนดราคาแบบนี้จะ
มีผลต่อการตัดสิ นใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริ การหลักการกําหนดราคาแบบเลขคี่ (odd Pricing)
เช่น กําหนดราคาล้างและทําความสะอาดรถอยู่ที่ 99 บาท แทนการกําหนดราคาอยู่ที่ 100 บาท ทําให้
ส่ งผลต่อการรับรู ้และความรู ้สึกที่อยากเข้ามาใช้บริ การหลักการกําหนดราคาแบบเลขคู่ (Even Pricing)
เช่น กําหนดชุดรายการราคาล้างและทําความสะอาดภายในรถ อยูท่ ี่ 150 บาท หรื อ กําหนดชุดรายการ
ล้างและทําความสะอาดรถแถมฟรี เครื่ องดื่ม อยูท่ ี่ 200 บาท
(วิธีที่ 2) การกําหนดราคาแบบตามความเคยชิน (Customary Pricing)
การกําหนดราคาแบบนี้ จะกําหนดตามความเคยชิ นของผูบ้ ริ โภคหรื อตามราคาที่ ผูบ้ ริ โภคเคยซื้ อมา
ก่อน โดยจะต้องกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การให้มีความสอดคล้องกับระดับของผลิตภัณฑ์
และบริ การที่ผบู ้ ริ โภคเคยซื้อหรื อมีความคุน้ เคยในท้องตลาด
2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
Terence (1997) การดําเนินกิจกรรมที่แรกเปลี่ยนคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การระหว่าง
ร้านค้ากับผูบ้ ริ โภค (all the promotional elements of the marketing mix which involve the
communication between an organization and its target audiences on all matters that affect marketing
performance)2 ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด คือ สิ่ งที่ใช้สื่อสารเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารของธุ รกิจ
ผ่านไปยังผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิ ดการตอบรั บ การดูดดูดใจ ความสนใจในเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์และ
บริ การและก่อให้เกิดการสร้างพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และยัง
สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ธุรกิจได้ (กาลัญ วรพิทยุต, 2548) การส่ งข้อมูลข่าวสารนั้นมีสิ่งจําเป็ น
คือต้องส่ งให้เหมาะสมกับตัวผูบ้ ริ โภคความแตกต่างกันในแต่ละยุดสมัย โดยการเลือกวิธีการประยุกต์
การสื่ อทางการตลาดที่นาํ ส่ งไปยังผูบ้ ริ โภคในหลาย ๆ รู ปแบบ ทั้งแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงาน การขายตรง ฯลฯ (พินพัสนีย ์ พรหมศิริ, 2546)
ลักษณะของการสื่ อสารทางการตลาดมี 5 ประการที่สาํ คัญ ดังนี้
(1) เพื่อชักชวนและให้ขอ้ มูล (Persuasion and Information) การสื่ อสารทางการตลาดที่จะ
พยายามชักชวนกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้เปลี่ยนทัศนคติหรื อเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริ การ
(2) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales Objective) เพื่อสร้างความรู ้จกั ในตราสิ นค้า
(Brand Awareness) ส่ งข่าวสาร (Deliver Information) ให้ความรู ้แก่ลูกค้า (Educate the Market) และ
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สร้างภาพพจน์ที่ดี (Built positive image for the brand or company) โดยอยูภ่ ายใต้เป้ าหมายสุ ดท้ายคือ
การเพิม่ ยอดขายทางธุรกิจ
(3) มุ่งสื่ อสารทุกจุดสัมผัสผูบ้ ริ โภค (Contact Points) การวางแผนการสื่ อสารในตลาดนั้น
จําเป็ นต้องคํานึงถึงจุดสัมผัสของผูบ้ ริ โภคทุกจุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้
มากที่สุด
(4) มีหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการสื่ อสารทางการตาดให้เกิดผลกับกลุ่ม
ลูกค้าแล้ว ยังต้องคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ของการสื่ อสารด้วย ได้แก่ พนักงานบริ ษทั พ่อค้าคนกลาง สื่ อ
โฆษณา
(5) สามารถที่จะสื่ อข้อความออกมาได้หลายวิธี (Marketing Communication Message) การ
สื่ อสารทางการตลาดแบ่งออกเป็ นการสื่ อสารในแบบการวางแผนและแบบไม่ได้วางแผน
2.2.4.1 การสื่ อสารจะมีการวางแผน (Planned Communication) คือ การใช้
เครื่ องมื อทางการสื่ อสารรู ปแบบต่าง ๆ โดยจะมี การวางแผนเพื่อกําหนดเครื่ องมื อ ระยะเวลาและ
งบประมาณไว้ล่วงหน้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เช่น
2.2.4.1.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการนําเสนอต่อสาธารณชน
(Public Presentation) บอกข่าวสารสิ นค้าแก่คนจํานวนมากไม่เจาะจงเฉพาะตัวหรื อกลุ่มข่าวสารต้องมี
ความเป็ นสากล เข้าใจได้ทวั่ ไป กระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้ และพฤติกรรมการซื้อ
2.2.4.1.2 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การจูงใจที่ เสนอ
คุณค่าพิเศษ หรื อการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผบู ้ ริ โภค คนกลาง (ผูจ้ ดั จําหน่ าย) หรื อหน่ วยงานขาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างยอดขายในทันที วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการขาย ดังนี้
(1) การดึงลูกค้าใหม่ (attract new users)
(2) การรักษาลูกค้าเก่าไว้ (hold current customer)
(3) การส่ งเสริ มลูกค้าในปั จจุบนั ให้ซ้ือสิ นค้าในปริ มาณมาก (load present user)
(4) การเพิ่มอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ (increase product usage)
(5) การส่ งเสริ มการขายทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการยกระดับ (trade up)
(6) การเสริ มแรงการโฆษณาในตราสิ นค้า (reinforce brand advertising)
2.2.4.1.3 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเพื่อ
สร้ า งทัศนคติ ความน่ า เชื่ อถื อและสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้เ กิ ดแก่ องค์กรกับกลุ่ มต่ าง ๆ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มต่าง ๆ เป็ นกลยุทธ์ในระยะยาวและให้ขอ้ มูลด้านบวกเกี่ยวกับธุรกิจ
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2.2.4.1.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การทําการตลาดไปสู่ กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคโดยตรง โดยอาศัยสื่ อใดสื่ อหนึ่ งที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค หรื อกลุ่มเป้ าหมายให้โอกาสใน
การตอบกลับ อีกทั้งจะต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลของลูกค้า (customer database) ขึ้นมาด้วย โดยมี
ลักษณะของการตลาดทางตรง
(1) เป็ นระบบการกระทําร่ วมกัน (interactive system) หมายถึง เป็ น
กิจกรรมทางตรงที่ได้ผลทั้ง สองทาง (two-way communication) ระหว่างนักการตลาดกับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย
(2) ให้โอกาสในการตอบกลับ (opportunity torespond)
(3) สามารถทําที่ไหนก็ได้ (take place at any location) ผูซ้ ้ือไม่จาํ เป็ น
ต้องไปที่ร้านค้าเมื่อซื้อสิ นค้า
(4) สามารถวัดได้ (measurable) โดยวัดจากการตอบกลับของลูกค้า
(5) เป็ นการติดต่อระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายโดยตรงไม่ผา่ นบุคคลอื่น เป็ น
การทําการตลาดแบบ one-to-one marketing
(6) มีการวางกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แน่นอน (precision targeting)
(7) เป็ นกลยุทธ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (invisible strategies) ทําให้
คู่แข่งไม่ทราบว่าเรากําลังทําอะไรกับใคร
2.2.4.1.5 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ผูแ้ ทนของ
บริ ษทั ที่ไปพบผูท้ ี่ คาดหวัง โดยมีวตั ถุประสงค์ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูท้ ี่ คาดหวังให้เป็ น
ลูกค้าโดยกระบวนการขาย (selling process) แบ่งเป็ น 7 ขั้นตอนต่อเนื่องกันดังต่อไปนี้
(1) การเสาะแสวงหาผูท้ ี่ คาดว่าจะเป็ นลูกค้า (The prospecting)
หมายถึง วิธีการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อของบุคคลหรื อสถาบันที่มีโอกาสจะเป็ นผูท้ ี่คาด
ว่าจะเป็ นลูกค้า
(2) การเตรี ยมการก่ อนเข้าพบลูกค้า (The preapproach) หมายถึ ง
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ผา่ นการกลัน่ กรองแล้ว
(3) การเข้าพบลูกค้า (The approach) หมายถึง การใช้ความพยายาม
เพื่อให้มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
- เรี ยกความเอาใจใส่ จากลูกค้า
- ทําให้ลูกค้าสนใจ
- นําไปสู่ การเสนอขายอย่างแนบเนียน
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(4) การเสนอขายและสาธิ ตการขาย (The presentation and
demonstration) การเสนอขาย คื อ การที่ พนักงานทําการเสนอสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ ลูกค้า โดยมี
จุ ดมุ่ ง หมายที่ จ ะโน้มน้า วจิ ต ใจของลูกค้า ให้ม าใช้สินค้า หรื อ ใช้สินค้า ที่ เคยใช้อยู่แ ล้ว ต่ อ ไปและ
ตลอดไป แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1. การเสนอ และ 2. การขาย
(5) การจัดการกับข้อโต้แย้ง (The objection) ข้อโต้แย้งทางการขาย
คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ ผูม้ ุ่งหวังได้แสดงออกมาในทางต่อต้านหรื อไม่เห็ นด้วย ในขณะที่ พนักงาน
กําลังดําเนินการสาธิ ตสิ นค้า
(6) การปิ ดการขาย (The closing) เป็ นเทคนิคที่นาํ ออกมาใช้เพื่อให้ได้
ใบสั่งซื้ อจากลูกค้า โดยเทคนิ คนี้ จะต้องนําออกมาใช้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม นั่นก็คือจังหวะที่มี
สัญญาณว่าลูกค้าพร้ อมจะซื้ อแล้ว ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของลูกค้า หรื อพนักงานขาย
กระตุน้ ให้เกิดขึ้นก็ได้
(7) การติดตามผลและดูแลลูกค้า (The follow-up) เป็ นการรับประกัน
ความพอใจของลู ก ค้า เพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ต่ อ ทางธุ ร กิ จ กัน เรื่ อ ยไป รวมถึ ง การแวะเยี่ ย มลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ
ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเป็ นครั้ งเป็ นคราว เพื่อตรวจสอบดูระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
2.2.4.1.6 การสื่ อสาร ณ จุ ดขาย (Point-of-Purchase) องค์ประกอบใน
การสื่ อสารการตลาดประกอบด้วยการจัดแสดงสิ นค้า(Display) โปสเตอร์ สัญลักษณ์ ป้ ายโฆษณา
(Banner) แผ่นป้ ายติดที่ช้ นั วางสิ นค้า (Shelf-talker) บัตรวางที่เคาน์เตอร์ และรู ปแบบอื่น ๆ ที่ตอ้ งการ
สื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายในร้านค้า โดยเป็ นการออกแบบมาเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการ
ซื้อสิ นค้า ณ จุดซื้อ
2.2.4.2 การสื่ อสารแบบไม่มีการวางแผน (Unplanned Communication) คือ การ
สื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากเครื่ องมือทางการสื่ อสารทางการตลาดแต่สามารถสื่ อสารได้
ถึงกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่
2.2.4.2.1 พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behavior) พฤติกรรมต่าง ๆ
ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งอาจมีผลต่อภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์และบริ การทั้งในทางบวกและในทางลบ
2.2.4.2.2 สิ่ งอํานวยความสะดวก (Facilities) สถานที่ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
อุปกรณ์ประกอบการขายหรื อบริ การต่าง ๆ สามารถสะท้อนภาพพจน์และคุณภาพ
2.2.4.2.3 การขนส่ ง (Transportation) ระยะเวลาในการขนส่ ง และกากรตรง
ต่อเวลาในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตถึงมือผูบ้ ริ โภค
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2.2.4.2.4 การบริ หารช่วงวิกฤต (Crisis Management) การดําเนินการเมื่อเกิด
วิกฤตกับผลิตภัณฑ์และบริ การนั้นสามารถสะท้อนความสามารถแบะความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูผ้ ลิตได้
2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบร้ านและการจัดวางผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.2.5.1 การวางแผนการออกแบบตกแต่ ง และวางผัง กิ จ การค้า ปลี ก Location
Analysis จะต้องคํานึงการออกแบบตกแต่งทั้งภายนอก และภายใน
2.2.5.2 การออกแบบตกแต่ ง ภายนอก ต้ อ งเข้ า กั บ สถาปั ตยกรรมของ
กิจการ รู ปลักษณ์ภายนอกของร้านค้าปลีก เป็ นเสมือนประตูด่านแรกของกิจการที่ลูกค้ามองเห็นเป็ น
จุดดึงดูดให้ลูกค้าตัดสิ นใจเข้ามาในร้าน
2.2.5.3 การออกแบบตกแต่งภายใน Interior Design การออกแบบผังและบริ หาร
พื้นที่ให้เกิดคุณค่า การจัดทางเดิน ประเภทของสิ นค้า การจัดวางสิ นค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่
2.2.5.3.1 การสร้างบรรยากาศในร้าน คือการจัดสิ นค้าแรงกระตุน้ ซื้ อสู งไว้
หน้าร้าน เช่นผลไม้สด
2.2.5.3.2 เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ Signs หมายถึ ง การใช้เครื่ องหมาย
หรื อสัญลักษณ์ที่ใช้ให้เห็นถึงธรรมชาติของธุรกิจ
2.2.5.3.3 ชื่อร้าน Store Name ป้ ายชื่อร้านเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านค้า
นั้น
2.2.5.4 การออกแบบวางผังเส้นทางการสัญจรของลูกค้าภายในร้านค้าปลีกมี 3
วิธี
2.2.5.4.1 การจัดวางผังแบบรังผึ้ง CridPattetn เป็ นการจัดผังร้านค้าปลีกให้
มีเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และเส้นทางที่ 3 การวางผังแบบนี้ จะช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดในการ
แบ่งเนื้ อที่ การวางผังเป็ นที่นิยมร้านขายสิ นค้าสะดวกซื้ อและซุปเปอร์ มาร์เก็ตทัว่ ไป นําสิ นค้าที่ขายดี
วางไว้ดา้ นในสุ ด สิ นค้าอุปโภคสิ นค้าบริ โภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันวางกระจายตามชั้นวางของในมุม
ต่าง ๆ
2.2.5.4.2 การจัดผังแบบอิสระ Free Flow Pattern เป็ นการจัดผังที่ให้ความ
ยืดหยุน่ ในการจัดวางตู ้ เคาน์เตอร์ช้ นั โชว์สินค้ามากกว่าการวางผังแบบรังผึ้ง วิธีจดั วางแบบข้ามมาของ
ทางเดิน
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2.2.5.5 การวางผังแบบบูติก Shop concept หรื อ Boutique Pattern จัดวางผังร้าน
ที่ดูเป็ นธรรมชาติ เป็ นการจัดวางผังสิ นค้าแบ่งสิ นค้าเป็ นกลุ่ม หรื อแผนก แต่จดั ให้สินค้าแต่ละแผนกมี
ความเชื่อมโยมต่อเนื่องกัน
2.2.5.6 การวางผังตามประเภทของสิ นค้า Types of Goods แบ่งออกเป็ น 4
ประเภท
2.2.5.6.1 สิ นค้าประเภทกระตุน้ ซื้อ Impulse Goods เป็ นสิ นค้าไม่ได้มีการ
วางแผนการซื้อไว้ล่วงหน้ามาก่อน
2.2.5.6.2 สิ นค้าสะดวกซื้อ Convenience Goods สิ นค้าใช้เป็ นประจํา
2.2.5.6.3 สิ นค้าเลือกซื้อ Shopping Good เป็ นสิ นค้าที่ลูกค้าตั้งใจเลือกซื้อ
2.2.5.6.4 สิ นค้าพิเศษ Specialty Good เป็ นสิ นค้ามีความต้องการก่อนที่จะ
มาหาซื้อ ควรวางที่จุดใดก็ได้
2.2.5.7 วิธีจดั วางผังสิ นค้า 2 แบบคือแบ่งตามประเภทของสิ นค้าและแบ่งตาม
ประเภทของลูกค้า
2.2.5.8 องค์ประกอบของการออกแบบตกแต่งภายใน
2.2.5.8.1 วัสดุตกแต่งชนิ ดติดตั้ง Store Fixtures เป็ นองค์ประกอบหลักที่
สําคัญในการออกแบบตกแต่งร้ าน ได้แก่ การออกแบบติ ดตั้งส่ วนที่ ใช้จดั แสดงสิ นค้า ตูโ้ ชว์สินค้า
เหมาะกับสิ นค้า
2.2.5.8.2 การจัดแสดงสิ นค้า Displays มีสีเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดใจ เช่ นสี แดงใช้
ในเทศกาลวาเลนไทน์ สี ขาวนวล แสงสปอร์ ไลท์ส่องไปที่สินค้า เพดานมีระดับเพดานสู งเพียง 9-10
ฟุต
2.2.5.9 การเลือกวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์และบริ การ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้
2.2.5.9.1 หลัก คือ สิ นค้าและบริ การที่ สําคัญต่อร้ านและเป็ นจุ ดเด่นที่สุด
ของร้านหรื อเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคนิยมและสนใจมากที่สุด
2.2.5.9.2 พิเศษ คือ สิ นค้าและบริ การที่เป็ นที่ดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุด และ
ทางร้านมีการลดราคาเป็ นช่วงเวลา มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดหรื อเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
(พีระพงษ์ กิติเวชภาวัฒน์, 2548)
2.2.5.10 รู ปแบบการจัดแสดงตัวสิ นค้า สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
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2.2.5.10.1 ผูบ้ ริ โภคบริ การตนเอง ต้องมี การศึ กษาการเลื อกซื้ อของกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภค ต้องมีการเล่นสี ให้สะดุดตา มีการจัดวางให้เป็ นหมวดหมู่ โดยการวางหรื อป้ ายแสดงรายการ
ต่าง ๆ ในแนวตั้งหรื อในแนวนอน มีการติดป้ ายบอกราคาทําการประชาสัมพันธ์
2.2.5.10.2 ทางร้านบริ การผูบ้ ริ โภคเอง มีการติดป้ ายบอกราคา เลือกสี สันที่
สดใสจัดวางให้เป็ นหมวดหมูอย่างสะอาดเรี ยบร้อยและมีระเบียบ มีการจัดวางป้ ายรายการต่าง ๆ ให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเห็นได้ชดั และมีการคอยให้คาํ แนะนํากับผูบ้ ริ โภค โดยคํานึ งถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
2.2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการผู้บริโภค
การบริ การ (Service) สิ นค้าที่มีลกั ษณะที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้เหมือนผลิตภัณฑ์และ
งานบริ การทัว่ ไปจะเป็ นการส่ งมอบการปฏิบตั ิไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อทําการเสนอขายและจะมีข้ นั ตอนการ
ทํางานที่ควบคู่ไปกับการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ไปด้วย โดยพนักงานจะทําการเสนอสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภค
และจะมี การคาดหวังถึ งคุ ณค่าหรื อคุ ณภาพของงานให้การบริ การนั้น ๆ โดยผูบ้ ริ โภคจะมองจาก
แรงงานหรื อตัวพนักงาน ความชํานาญพิเศษ การอํานวยความสะดวกให้ผบู ้ ริ โภค (Kotler, 2000 ;
Lovelock, 2005 อ้างถึงใน เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน, 2553)
ปั จจัยที่สาํ คัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อธุรกิจในมุมของของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั คือคุณภาพการ
บริ การ (Service Quality) ที่ผใู ้ ห้บริ การหยิบยืน่ และส่ งมอบความประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิศ
แก่ ผู ้บ ริ โ ภค เพื่ อ สร้ า งผลลัพ ธ์ จ ากการส่ ง มอบบริ ก ารที่ ดี ใ ห้ ผู ้บ ริ โ ภคให้ ไ ด้รั บ ความพึ ง พอใจ
(Customer Satisfactions) และก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีแก่ตวั ของผูบ้ ริ โภคเอง (Customer
Relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเหล่านี้กลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การกันอย่างต่อเนื่อง
(Customer Retention) ตลอดจนการสร้างฐานให้ผบู ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์ในระยะยาว และก่อให้เกิด
ความภักดีตลอดไป (Customer Loyalty)
2.2.6.1 การบริ การ (Service) แบ่งระดับความสําคัญของการบริ การได้อยู่ 2 ระดับดังนี้
2.2.6.1.1 ระดับที่ 1 ต่อผูบ้ ริ โภค คือ การทําให้ผบู ้ ริ โภคการได้รับบริ การที่ดี
จะทําให้ตวั ของผูบ้ ริ โภคนั้นมีความสุ ข มีความปิ ติยนิ ดีและมีความระลึกถึงในการที่จะมาขอรับบริ การ
ในครั้งต่อไป
2.2.6.1.2 ระดับที่ 2 ด้านผูใ้ ห้บริ การ คือ การทําให้ร้านธุ รกิ จบริ การนั้น
สามารถการรักษาผูบ้ ริ โภคเดิมไว้ได้ (Customer Retention) เพื่อที่จะรักษาผูบ้ ริ โภคเดิมไว้เป็ นลูกค้า
ประจําหรื อทําให้ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีต่อร้านนั้น ๆ และนอกจากนี้ ยงั สามารถเพิ่มลูกค้าหน้าใหม่
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(Customer Acquisition) ผูใ้ ห้บริ การต้องพยายามกระทําทุกวิถีทางที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่เพราะเป็ นการ
สร้างผลกําไรให้แก่ร้านค้านั้นด้วยและการมีจาํ นวนลูกค้าใหม่ที่เพิม่ ขั้นเป็ นตัวชี้วดั
นอกจากนี้ ธุ รกิ จบริ การยังมี ลกั ษณะเฉพาะที่ มีความแตกต่างจากสิ นค้าทัว่ ไปที่ เจ้าของ
กิจการและนักการตลาดต้องคํานึงถึงดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสิ นค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) คือ การบริ การโดยทัว่ ไปที่มีลกั ษณะที่
ไม่มีตวั ตน ไม่มีรูปร่ าง จึ งยากที่ เราจะสามารถรับรู ้ ถึงผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของเราได้และไม่
สามารถมองเห็นรู ปร่ างและความไม่มีตวั ตนของงานบริ การที่ทาํ ให้เราไม่อาจจับต้องได้น้ นั สามารถ
ส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคและทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่เชื่อใจในการเลือกซื้อบริ การได้
(2) มีคุณภาพไม่คงที่ (Variability Heterogeneity) คุณภาพของการบริ การโดยทัว่ ไปมีความ
ไม่แน่นอนค่อนของสู งเนื่องจากมักจะขึ้นอยูก่ บั พนักงานที่เป็ นผูส้ ่ งมอบบริ การ เวลาที่ให้บริ การของผู ้
ส่ งมอบบริ การวิธีการในการให้บริ การ และสถานที่ที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
(3) ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริ โภคได้ (Insuperability) โดยทัว่ ไปบริ การมักจะ
ถูกเสนอขายก่ อน และหลังจากนั้นการผลิตและการบริ โภคบริ การจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลาเดี ยวกัน
(Simultaneous production and consumption) โดยลูกค้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อบริ การมักจะต้องมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการนั้นด้วย
(4) ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perish ability) โดยทัว่ ไปเราไม่สามารถที่จะเก็บรักษา
บริ การไว้ในรู ปของสิ นค้าคงคลังได้ ทําให้องค์กรเสี ยโอกาสในการขายบริ การได้ เพราะสาเหตุมาจาก
เราไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริ โภคของลูกค้าได้ ดังนั้นเมื่อลูกค้ามาซื้ อในเวลาใดผูข้ ายจึง
จะเริ่ มทําการผลิตได้เมื่อนั้น (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547)
พฤติกรรมการบริ โภคงานบริ การหรื อสิ นค้าบริ การของลูกค้า มีความสําคัญที่นกั การตลาด
ต้องทํา การศึ กษา ทํา ความเข้า ใจความต้อ งการ (Needs) ของลูกค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก าร ตลอดจนความ
คาดหวัง (Expectations) ของคุณภาพที่ จะได้รับตามปกติ เมื่ อคนเรามีความต้องการขึ้นมาก็จะต้อง
แสวงหาสิ นค้ามาตอบสนองความต้องการของตนเอง แล้วจึงจะประเมินว่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
สามารถสนองความต้องการได้อย่างที่คาดหวังไว้ก่อนการบริ โภคหรื อไม่ซ่ ึงเป็ นการประเมินคุณภาพ
หลังจากที่ผรู ้ ับบริ การได้บริ โภคบริ การไปแล้ว
2.2.6.2 คุณภาพบริ การ (ServiceQuality) สิ่ งที่เกิดจากการที่ลูกค้ารับรู ้ (Gronroos, 1990)
เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ยาก เนื่องจากงานบริ การมีความไม่แน่นอนในการผลิตงานออกมาให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้
เพราะงานบริ การส่ วนมากเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ยากไม่สามารถจัดเก็บไว้ได้ตอ้ งทําการผลิตขณะที่ลูกค้า
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มาซื้ อบริ การดังนั้นในขณะที่ลูกค้ามาซื้ อบริ การและมีการส่ งมอบบริ การนั้นจะทําให้เกิดข้อผิลพลาด
และทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่พอใจนักการตลาดจึงต้องทําการศึกษาถึง
2.2.6.3 ระดับคุณภาพการบริ การในการซื้ อสิ นค้าบริ การแต่ละครั้งลูกค้ามักจะไม่สามารถ
จับต้องตัวสิ นค้าบริ การได้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นลูกค้ามักจะใช้ เกณฑ์ในการวัดระดับคุณภาพการบริ การ
ก่อนการตัดสิ นใจซื้อบริ การ 5 ข้อหลักดังนี้
2.2.6.4 ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliability) ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ ควรให้บริ การได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้และตรงต่อเวลา
2.2.6.4.1 ควรให้บริ การตามที่สญ
ั ญาไว้
2.2.6.4.2 แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
2.2.6.4.3 ควรให้บริ การตรงตามความต้องการของลูกค้า
2.2.6.4.4 ควรให้บริ การตามเวลาที่ให้สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้า
2.2.6.4.5 ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนถึงเวลาที่ให้บริ การ
2.2.6.5 การให้ความมัน่ ใจ (Assurance) ผูใ้ ห้บริ การต้องทําให้ลูกค้ามัน่ ใจโดย
ปราศจากความเสี่ ยงและอันตราย ตลอดจนแสดงความสามารถที่ ทาํ ให้เกิ ดความเชื่ อใจได้ในตัวผู ้
ให้บริ การ ดังนี้
2.2.6.5.1 สามารถสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าได้
2.2.6.5.2 ทําให้รู้สึกไว้วางใจได้เมื่อลูกค้ามาติดต่อ
2.2.6.5.3 มีความสุ ภาพอ่อนน้อม
2.2.6.5.4 มีความรู ้ในงานที่ให้บริ การ
2.2.6.6 การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การตอบสนองต้องมีความตั้งใจและเต็มใจ
ให้บริ การเพือ่ แสดงถึงการเอาใจใส่ ในงานบริ การอย่างเต็มที่ดงั นี้
2.2.6.6.1 การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว
2.2.6.6.2 มีความยินดีที่ให้บริ การเสมอ
2.2.6.6.3 มีความพร้อมที่จะให้บริ การเมื่อลูกค้าต้องการ
2.2.6.7 การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจัดเตรี ยมดูแลงานทั้งก่อนการขาย ระหว่างขาย
และหลังการขายมีดงั นี้
2.2.6.7.1 ให้ความสนใจลูกค้าเป็ นส่ วนตัว
2.2.6.7.2 ให้บริ การอย่างเอาใจใส่
2.2.6.7.3 ถือผลประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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2.2.6.7.4 เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
2.2.6.8 รู ปลักษณ์ (Tangibles) ความมีรูปลักษณ์ขององค์กรและผูใ้ ห้บริ การ มีดงั นี้
2.2.6.8.1 อุปกรณ์ทนั สมัย
2.2.6.8.2 เทคโนโลยีสูง
2.2.6.8.3 ความสวยงามของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บริ การ
2.2.6.8.4 มีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ
2.2.6.8.5 ความสะดวกที่ให้บริ การทั้งองค์กร และผูใ้ ห้บริ การ
2.2.6.9 คุ ณ ค่ า การบริ ก ารที่ ส่ ง มอบแก่ ลู กค้า จากแนวคิ ด ทางการตลาดสมัย ใหม่ ไ ด้เ น้น
ความสําคัญไปยังความสําคัญที่มีให้แก่ลูกค้ามากขึ้น โดยยึดหลักการทําการตลาดแบบ Outside-in คือ
การเน้นหาความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก และตอบสนองความต้องการนั้น ดังนั้นในธุรกิจบริ การจึง
มีเป้ าหมายของการบริ การที่เป็ นเลิศโดยให้ความสําคัญกับคุณค่าของสัมพันธภาพมากกว่าค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น เพื่อหวังกําไรจากลูกค้าได้ในระยะยาว (Customer Relationship Management = CRM) โดยทํา
ความเข้าใจกับลูกค้าว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร เพราะในปั จจุบนั นี้ลูกค้าไม่ได้ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ
อย่า งเดี ยวแต่ ลูกค้า คาดหวังว่า จะได้รั บประโยชน์นอกเหนื อจากการซื้ อสิ นค้าและบริ ก ารนั้น ซึ่ ง
สามารถแบ่งประโยชน์ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมเพือ่ สร้างคุณค่าให้ลกู ค้ามีดงั ต่อไปนี้
2.2.6.10 การให้บริ การลูกค้าและรู ปแบบประโยชน์ (Customer Service and the Form
Benefit) โดยทัว่ ไปผูผ้ ลิตสิ นค้าที่จาํ หน่ ายสู่ ทอ้ งตลาดจะคํานึ งถึงความง่าย ความสะดวกต่อผูใ้ ช้เป็ น
สํา คัญ แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้เ ทคโนโลยี สู ง สลับ ซับ ซ้ อ นยุ่ง ยากต่ อ ผู ้ใ ช้ เช่ น
คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของรู ปแบบและผลประโยชน์ของลูกค้าที่มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกได้ในชีวิตประจําวัน ในกรณี ที่ลูกค้าได้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ชนิ ดนั้นแล้ว แน่ นอนที่สุด
อย่างน้อยลูกค้าต้องมี คาํ ถาม มี ปัญหา มี ขอ้ สงสัย หรื อขาดความรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เพราะลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าไปแล้วรู ้สึกไม่พึงพอใจหรื อบริ การ ไม่เป็ นอย่างที่คาดหวังไว้
ฝ่ ายบริ การลูกค้า (Customer Service) หรื อผูข้ ายจะต้องเป็ นบุคคลที่สาํ คัญที่สุดในการแก้ไขปั ญหาและ
ให้บริ การตามที่ลูกค้าต้องการ
2.2.6.11 การบริ การลูกค้าและประโยชน์ของสถานที่ (Customer Service and the Place
Benefit) ในกรณี ที่มีการจําหน่ายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคแล้ว แน่นอนที่สุดในระยะเวลาต่อมาต้องมีการ
บริ การหลังการขาย เช่น ให้คาํ ปรึ กษาในการใช้สินค้าการเปลี่ยนคืนสิ นค้า การคืนสิ นค้า การซ่อมแซม
สิ นค้า ดังนั้นบริ ษทั ควรคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าคือ สถานที่โดยทัว่ ๆ ไปแล้วถ้าเราไม่มีความ
ต้องการหรื อความจําเป็ นเราก็ไม่ อยากจะไปติ ดต่อกับคนอื่นอยู่แล้ว แต่ลูกค้าที่ มาติ ดต่ อเราอาจมี
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สาเหตุคือ มารับบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ ง มีปัญหาให้ช่วยแก้ไข เพื่อขอรับทราบข้อมูลบางประการ
หรื อเพื่อติ ดต่ อธุ รกิ จ ของตนกับ ผูใ้ ห้บ ริ การก็ได้สถานที่ ที่ใ ห้ความสะดวกในการให้บริ การลู กค้า
บริ ษทั ต้องให้ความสําคัญด้วยเพราะจะเป็ นสถานที่ที่ติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและสร้างภาพพจน์ได้ ถ้าเราให้บริ การที่ดี ลูกค้าพึงพอใจอาจจะมีผลต่อการสั่งซื้อสิ นค้า การ
ซื้อซํ้าหรื อใช้บริ การซํ้า หรื อซื้ อสิ นค้าชนิดอื่นเพิ่ม (Cross Sale) หรื อมีการซื้ อปริ มาณที่เพิ่มขึ้นหรื อมี
การซื้ อสิ นค้าที่มีมูลค่าที่แพงมากขึ้น (Up Sale) รวมทั้งลูกค้าจะเป็ นประชาสัมพันธ์ให้กบั บริ ษทั ที่ดี
ด้วย (W-O-M) แต่ถา้ ผูใ้ ห้บริ การประพฤติให้เป็ นที่ไม่พอใจลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีแก่คน
อื่น ๆ ต่อไป และสิ่ งที่สาํ คัญการบอกต่อจะไม่สามารถหยุดยั้งได้ซ่ ึ งทําให้ขอ้ มูลสามารถแพร่ กระจาย
ได้ในวงกว้าง
ดังนั้นสถานที่ให้บริ การต้องใกล้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากที่สุดเพื่อการบริ การที่เร็ วที่สุด
สะดวกที่สุด ขั้นตอนง่ายที่สุดสิ่ งที่กล่าวมานี้เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าซึ่ งอาจทําได้
ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
2.2.6.11.1 การกระจายศู น ย์บ ริ การไปยัง กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายที่ มี ค วาม
ต้องการ
2.2.6.11.2 มีหน่วยงานสําหรับบริ การ (แผนกช่าง)
2.2.6.11.3 มีศูนย์ Call Center
2.2.6.11.4 มีแผนกบริ การลูกค้า Customer Service หรื อ Customer -Care
2.2.6.12 การบริ การลูกค้าและผลประโยชน์ทางด้านเวลา (Customer Service and the Time
Benefit) คือ การบริ การจะเริ่ มต้นเมื่อลูกค้ามีความต้องการโดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องตอบสนองให้ทนั กับ
ความ ต้องการนั้นทันที ผูใ้ ห้บริ การต้องมี ความพร้ อมให้บริ การแก่ ลูกค้าเสมอการปฏิ บตั ิ งานอย่าง
รวดเร็ วด้วยความเต็มใจ เช่น ถ้าลูกค้ามีปัญหาไม่ควรให้ลูกค้ารอนานไม่ควรปั ดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กบั บุคคลอื่นไม่ควรหัวเราะหรื อหยอกล้อกับคนที่ อยู่ใกล้ในขณะที่แก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าไม่ควร
พูดจาด้วยอารมณ์ รุนแรงไม่ควรใช้ศพั ท์วิชาการกับคนทัว่ ไปแต่ถา้ ในกรณี ที่จาํ เป็ นจริ ง ๆ หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้าได้การปฏิเสธต้องนุ่มนวลและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
2.2.6.13 การบริ การลูกค้าและสิ ทธิ ประโยชน์การคุม้ ครอง (Customer Service and the
Possession Benefit) เป็ นการที่ลูกค้ายินยอมจ่ายเงินเพื่อซื้ อสิ นค้าในราคาแพง ๆ บริ ษทั ควรมีนโยบาย
การให้บริ การแก่ลูกค้า เช่นยินดีที่ให้ทดลองสิ นค้าก่อนยินดีคืนเงินถ้าไม่พอใจยินดีรับเปลี่ยนคืนสิ นค้า
ถ้าไม่พอใจ หรื อมีบริ การผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ สิ่ งเหล่านี้คือการให้สิทธิ ผลประโยชน์การคุม้ ครองแก่
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ลูกค้าการให้บริ การเหล่านี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรและลูกค้า
2.2.6.14 ความเป็ นเลิศในงานบริ การขององค์กร คือ การพัฒนาบุคลากรมีความจําเป็ นต่อ
วิชาชีพการบริ การเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคคลหน่วยงานหรื อองค์กร ดังนั้นการบริ การที่ดีจะเกิดขึ้น
จากตัวบุคคล โดยอาศัยทักษะประสบการณ์ เทคนิ คต่าง ๆ ที่จะทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ
และอยากกลับเข้ามาใช้บริ การอีกมีดงั ต่อไปนี้ ตอ้ งมีจิตใจรักในงานด้านบริ การ (Service Mind) ผู ้
ให้บริ การต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจมีความเสี ยสละผูท้ ี่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตอ้ งมี
ใจรักและชอบในงานบริ การ Service Mind มีความหมายดังนี้
S = Smile หมายถึง ต้องมีรอยยิม้ มีการแย้มและเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ
ลําบากยุง่ ยากของผูม้ ารับการบริ การ
E = Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ลูกค้าหรื อตอบสนองต่อความ
ประสงค์จากผูร้ ับบริ การอย่างรวดเร็ ว
R = Responsiveness หมายถึง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้าหรื อแสดงออกถึง
ความนับถือให้เกียรติผรู ้ ับบริ การ
V = Value หมายถึง ให้บริ การลูกค้าอย่างมีคุณค่าหรื อการให้บริ การที่ทาํ อย่างสมัครใจเต็ม
ใจทําไม่ใช่ทาํ งานอย่างเสี ยไม่ได้
I
= Impression หมายถึง ให้บริ การอย่างประทับใจหรื อการรักษาภาพลักษณ์ของผู ้
ให้บริ การและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
C = Courtesy หมายถึง บริ การลูกค้าอย่างสุ ภาพอ่อนโยนความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุ ภาพมี
มารยาทดี
E = Endurance หมายถึง ความอดทนการเก็บอารมณ์
M = Make Believe หมายถึง มีความเชื่อความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้นขณะให้บริ การ
และให้บริ การมากกว่าผูร้ ับบริ การคาดหวังเอาไว้
I = Insist หมายถึง การยอมรับ
N = Necessitate หมายถึง การให้ความสําคัญ
D = Devote หมายถึง การอุทิศตน
การต้อนรับและการบริ การที่เป็ นเลิศการให้บริ การที่ดีและมีคุณภาพ เป็ นหัวใจหลักของการ
ทํางาน ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานต้องมีจิตใจรักในงานด้านบริ การ (Service Mind) ผูใ้ ห้บริ การต้อง
มีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ มี ความเสี ยสละ ผูท้ ี่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตอ้ งมีใจรักและ
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ชอบในงานบริ การ การเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ เป็ นเลิศนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกท่านควรคํานึ งถึงข้ออื่น ๆ อีก
ดังนี้
2.2.6.14.1 ต้องมีความรู ้ในงานที่ให้บริ การ (Knowledge) ผูใ้ ห้บริ การต้องมี
ความรู ้ในงานที่ตนรับผิดชอบที่สามารถตอบข้อซักถามจากผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้องและแม่นยําใน
เรื่ องของสิ น ค้า ที่ นํา เสนอเพื่ อ มิ ใ ห้เ กิ ด ความผิ ด พลาดเสี ย หายและต้อ งขวนขวายหาความรู ้ จ าก
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
2.2.6.14.2 มี ความช่ า งสังเกต (Observe) ผูท้ าํ งานบริ การจะต้อ งมี ล กั ษณะ
เฉพาะตัว เป็ นคนมี ค วามช่ า งสังเกต เพราะหากมี การรั บรู ้ ว่า บริ การอย่า งไรจึ ง จะเป็ นที่ พอใจของ
ผูร้ ับบริ การก็จะพยายามนํามาคิดสร้ างสรรค์ให้เกิ ดบริ การที่ ดียิ่งขึ้นเกิ ดความพอใจและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การได้มากยิง่ ขึ้น
2.2.6.14.3 ต้อ งมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น (Enthusiasm)
พฤติ ก รรมความ
กระตื อรื อร้ นจะแสดงถึ งความมี จิต ใจในการต้อนรั บให้ช่ วยเหลื อแสดงความห่ วงใยจะทํา ให้เกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ
2.2.6.14.4 ต้องมี กิริยาวาจาสุ ภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็ นสิ่ งที่ แสดงออก
จากความคิดความรู ้ สึกและส่ งผลให้เกิดบุ คลิกภาพที่ ดี ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าหรื อผูร้ ั บบริ การมี ความ
สบายใจที่จะติดต่อขอรับบริ การ
2.2.6.14.5 ต้อ งมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Creative) ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารควรมี
ความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรื อบริ การที่ทาํ อยู่ เคยปฏิบตั ิมาอย่างไรก็ทาํ ไปอย่าง
นั้นไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริ การจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริ การได้ดี
2.2.6.14.6 ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริ การ
เป็ นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น ต้องพบปะผูค้ นมากมายหลายชนชั้นมีการศึกษาที่ต่างกัน ดังนั้น
กิริยามารยาทจากผูร้ ับบริ การจะแตกต่างกัน เมื่อผูร้ ับบริ การไม่ได้ต้ งั ใจอาจจะถูกตําหนิ พดู จาก้าวร้าว
กิริยามารยาทไม่ดีซ่ ึงผูใ้ ห้บริ การต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี
2.2.6.14.7 ต้องมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (Calmness) ผูร้ ับบริ การส่ วน
ใหญ่ จะติ ดต่อขอความช่ วยเหลื อตามปกติ แต่ บางกรณี ลูกค้า ที่ มีปัญหาเร่ งด่ วนผูใ้ ห้บริ การจะต้อง
สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีสติอาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
จากหลายทางเลือกในการให้บริ การแก่ลูกค้า
2.2.6.14.8 มีทศั นคติต่องานบริ การดี (Attitude) การบริ การเป็ นการช่วยเหลือ
ผูท้ าํ งานบริ การเป็ นผูใ้ ห้ จึ งต้องมี ค วามคิ ดความรู ้ สึกต่ อ งานบริ การในทางที่ ชอบและเต็มใจที่ จ ะ
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ให้บริ การ ถ้าผูใ้ ดมีความคิดความรู ้สึกไม่ชอบงานบริ การ แม้จะพอใจในการรับบริ การจากผูอ้ ื่นก็ไม่
อาจจะทํางานบริ การให้เป็ นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทศั นคติต่องานบริ การดี ก็จะให้ความสําคัญต่องาน
บริ การ และปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งเต็มที เป็ นผลให้ง านบริ การมี คุณค่ า และนําไปสู่ ความเป็ นเลิ ศมี ค วาม
รับผิดชอบต่อลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ (Responsibility) ในด้านงานทางการตลาด และการขายและงาน
บริ การการปลูกฝั งทัศนคติให้เห็นความสําคัญของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การด้วยการยกย่องว่าลูกค้าคือ
บุคคลที่ สําคัญที่สุดและ ลูกค้าเป็ นฝ่ ายถูกเสมอทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผูใ้ ห้บริ การมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
อย่างดี ที่สุดอย่างไรก็ตาม ลูกค้าองค์กรและพนักงานต่ างมี ความต้องการซึ่ งจะต้องประสานความ
ต้องการเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
ทั้งนี้ ลูกค้าต้องการเอาใจใส่ การให้คาํ ปรึ กษาได้สินค้าคุณภาพดีบริ การที่ดีการต้อนรับที่
อบอุ่น ได้รับบริ การที่ สะดวกรวดเร็ วตามเวลาที่เหมาะสมไม่ตอ้ งรอนานมีบริ การหลังการขายที่ ดี
บริ ษทั ต้องการชื่อเสี ยงเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจมีผลกําไรดีและมีความมัน่ คงเจริ ญรุ่ งเรื องสามารถขยายกิจการ
มีพนักงานที่สามารถและมีคุณภาพพนักงานต้องการค่าตอบแทนเงินเดือนที่ดีมีสวัสดิการมีความมัน่ คง
ในการทํางานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีได้เพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ดงั นั้นเพื่อคุณภาพและคุณค่าในงานบริ การทุกฝ่ ายจะต้องให้ความร่ วมมือกันเพื่อทําให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย ลูกค้าพอใจองค์กรก็อยูร่ อด (Win - win Strategy)
2.2.6.15 หลักการให้การบริ การที่ดี (กุลธน ธนาพงศธร, 2530) ประกอบด้วย
2.2.6.15.1 หลักการที่ 1 คือ ความสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ส่ วนใหญ่ จะต้องสามารถตอบสนองถึงความต้องการของบุคลากรส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมดได้เป็ นอย่าง
ดีโดยไม่ได้เป็ นการจัดเพื่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล้วจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และยังไม่คุม้ กับการดําเนินการนั้น ๆ ด้วย
2.2.6.15.2 หลักการที่ 2 คือ ความสมํ่าเสมอ การให้บริ การนั้น ควรดําเนินการ
ให้มีความสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่องและไม่ทาํ ตามความพอใจของเจ้าของกิจการหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.2.6.15.3 หลักการที่ 3 คือ ความเสมอภาค (Universality) การบริ การนั้น ๆ
จะต้องจัดให้แก่ลูกค้าทุกรายอย่างมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2.2.6.15.4 หลักการที่ 4 คือ ความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาํ หรับการบริ การ
นั้น ๆ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ
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2.2.6.15.5 หลักการที่ 5 คือ ความสะดวกการให้บริ การแก่ลูกค้าจะต้องเป็ นใน
ลักษณะที่ง่ายและสะดวกสบาย ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมากนักและต้องไม่สร้างภาระให้ยงุ่ ยากให้แก่ผู ้
ให้บริ การหรื อลูกค้ามากจนเกินไป
2.2.6.16 ประเภทของธุรกิจบริ การ แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
2.2.6.16.1 ประเภทที่ 1 คือ การเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของผูซ้ ้ือและมีการนําตัว
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ไปขอรับบริ การจากผูข้ าย
2.2.6.16.2 ประเภทที่ 2 คื อ ผู ้ข ายผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ นเจ้า ของสิ น ค้า และมี ก าร
ให้บริ การกับผูซ้ ้ือ
2.2.6.16.3 ประเภทที่ 3 คื อ การควบรวมของงานประเภทงานบริ ก ารและ
ผลิตภัณฑ์
2.2.6.16.4 ประเภทที่ 4 คือ การบริ การที่ไม่มีซ่ ึ งตัวผลิตภัณฑ์มาเกี่ยวข้อง อาทิ
เช่น ธนาคาร
2.2.6.17 ความสํา คัญ ของงานประเภทการบริ การ คื อ การบริ ก ารที่ ดีคื อ งานบริ ก ารที่ มี
คุณภาพสามารถบ่ งบอกออกมาได้จากตัวบุคคลหรื อพนักงานที่ ให้การบริ การซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ ค
กลยุทธ์ ทักษะ กระบวนการตัดสิ นใจที่ จะสามารถเอาชนะใจลูกค้าที่เข้ามาติ ดต่อหรื อทําธุ รกิ จด้วย
โดยสามารถแบ่งออกมาได้ในธุรกิจคาร์แคร์มีรูปแบบ ดังนี้
2.2.6.17.1 รู ปแบบที่ 1 คือ การต้อนรับและการเอาใจใส่
2.2.6.17.2 รู ปแบบที่ 2 คือ การให้บริ การทางโทรศัพท์
2.2.6.17.3 รู ปแบบที่ 3 คือ การบริ การหน้าร้าน
2.2.6.17.4 รู ปแบบที่ 4 คือ การให้บริ การของทางร้านค้า
2.2.6.17.5 รู ปแบบที่ 5 คือ การบริ การหลังการขาย
2.2.6.17.6 รู ปแบบที่ 6 คือ การบริ การโดยใช้ทกั ษะเพื่องานบริ การในร้านค้า

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดีของผู้บริโภค
ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) เป็ นระดับความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ
โดยที่ความภักดีจะติดต่อกับธุรกิจเราโดยไม่สนใจคู่แข่งทางธุรกิจรายอื่นการที่ลูกค้ายังคงมีสัมพันธ์ที่
ดีกบั เรานั้นเพราะลูกค้าเชื่ อมัน่ ว่าเราสามารถเสนอสิ่ งต่าง ๆ ให้เขาอย่างรู ้ใจและสามารถตอบความ
ต้องการและสร้างความพอใจให้กบั ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ องลูกค้ารู ้ สึกว่าเรารู ้จกั ดีว่าเขาเป็ นใครสนใจ
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อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรและสิ นค้าและบริ การของเราสามารถตอบสนองความรู ้ สึกและความ
ต้องการของเขาได้ในระดับที่เขาพอใจกล่าวกันว่าปั จจุบนั ตลาดเป็ นของผูบ้ ริ โภคเนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
สาเหตุที่ 1 ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในกระบวนการซื้ อผูข้ ายมีหลายรายซึ่ ง
ไม่ได้จาํ กัดการขายอยูใ่ นเขตใดเขตหนึ่งอย่างสมัยก่อนการเปิ ดตลาดการค้าเสรี ทว่ั โลกและเทคโนโลยี
ทําให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าถึงสิ นค้าอันหลากหลายผูซ้ ้ื อไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางไปที่ร้านอีกต่อไป
อาจสัง่ ซื้อจากแคตตาล็อกหรื อทางอินเตอร์เน็ต
สาเหตุที่ 2 การแพร่ หลายของข้อมูลข่าวสารทําให้อาํ นาจอยูใ่ นมือลูกค้าลูกค้าสมัยนี้มีขอ้ มูล
ที่ อดั แน่ นอยู่ในมื อทั้งข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าคู่แข่งวัต ถุดิบที่ ใช้ทาํ ให้ลูกค้าสามารถเปรี ยบเที ยบและ
ต่อรองรวมทั้งเรี ยกร้องเงื่อนไขต่าง ๆ กับผูข้ ายได้มากขึ้น
สาเหตุที่ 3 ลูกค้ามีความคาดหวังสู งขึ้นการแข่งขันสู งทําให้ผขู ้ ายแย่งกันเสนอสิ่ งต่าง ๆ เพื่อ
เอาใจลูกค้าเมื่อมีคนทํามาก ๆ เข้าสิ่ งที่เคยพิเศษก็กลายเป็ นปกติธรรมดาไปแต่ละร้านค้าก็แข่งกันหา
อะไรมาเอาใจลูกค้าอีกทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าตัวเองเป็ นต่อและมีความคาดหวังสู งขึ้นระดับความพึงพอใจ
ต่อบริ ษทั ลดลงถ้าเราไม่มีในสิ่ งที่คนอื่นมีเพราะลูกค้าจะรู ้สึกเปรี ยบเทียบอยูเ่ สมอ
2.3.1 ความหมายและความสํ าคัญของความภักดี
Jagdish & Andrew (2000) ให้ความหมายว่า "ความภักดี หมายถึง การสวามิภกั ดิ์ต่อลุกค้า
และยกให้ความต้องการหรื อผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน“เมื่อลูกค้ารู ้สึกได้ถึงความภักดีที่ดีของ
ธุ รกิจมีต่อพวกเขา ก็จะไปตอกยํ้าให้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความดีงามและช่วยเสริ มให้เกิ ดความรู ้สึก
วางใจ”
Schiffman & Kanuk (1994 อ้างถึงใน ดิฐวัฒน์ธิปัตดี, 2551) ได้กล่าาว่า ความภักดีต่อตรา
สิ นค้าหมายถึง ความพึงพอใจที่สมํ่าเสมอ และ/หรื อการซื้ อตราสิ นค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใด
บริ ษทั หนึ่ง
Oliver (1999 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ กอนทอง, 2553) กล่าวว่า ความภักดี คือ ความพันธ์หรื อ
ผูกมัดอย่างลึกซึ้ งที่จะเลือกซื้อซํ้าหรื อให้การอุปถัมภ์สินค้าหรื อบริ การที่พึงพอใจอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งมี
ลักษณะการซื้ อหรื อจะซื้ อซํ้าในตราสิ นค้าเดิ มนี้ จะได้รับอิทธิ พลจากสถานการณ์ที่มีผลกระทบและ
ศักยภาพทางการตลาด
Hawkins & Coney (2001 อ้างถึงใน ชญานิน บุหลันพฤกษ์, 2549) กล่าวว่า ความภักดีใน
ตราสิ นค้า นอกจากหมายถึงการซื้ อตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งอย่างสมํ่าเสมอแล้ว ยังรวมถึ งสาเหตุ ที่
ลึกซึ้ งมากขึ้นกว่านั้น คือการซื้ อสิ นค้าในตราสิ นค้าลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีความรู ้สึกทาง
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อารมณ์ต่อตราสิ นค้าร่ วมอยู่ดว้ ย ดังนั้นเมื่อลูกค้าได้รับรู ้มูลค่าจริ งจากสิ นค้าหรื อบริ การและรู ้สึกพึง
พอใจจะมีผลต่อการเพิม่ การใช้สินค้าการซื้อซํ้าและความจกรักภักดีในตราสิ นค้า
2.3.2 จากการพิจารณาจากการซื้อของกลุ่มลูกค้ า ความภักดีในตราสิ นค้ าสามารถมองใน
มุ มมองเชิ ง จิตวิทยา (Psychological) ที่ ว่า ความภักดี ในตราสิ นค้าคื อตราสิ นค้าที่ ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคมี
ทัศนคติที่ดีและผูกพันด้วยเป็ นอย่างมาก ซึ่ งความภักดีที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคมีที่มีผกู พันด้วยเป็ นอย่างมาก
นั้นเกิดจาก 3 ส่ วน ที่สาํ คัญคือ
2.3.2.1 ความเชื่อมัน่ (Confidence) ผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าเมื่อเกิด
ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้านั้น ในสถานการณ์ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อสิ นค้าถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีความเชื่อมัน่
ตราสิ นค้าใดมาก่อนจะทําการค้นหาข้อมูลเพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ และถ้าตรา
สิ นค้าใดที่สร้างความเชื่อมัน่ ให้ผบู ้ ริ โภคได้แล้ว ครั้งต่อไปเมื่อต้องการซื้ อสิ นค้าจะไม่เสี ยเวลาในการ
ค้นหาข้อมูลต่อไป ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980 อ้างถึงใน พิริยะ แก้ววิเศษ,
2554) กล่าวว่า สิ่ งสําคัญ 2 ประการนั้นเป็ นลักษณะของความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ห้บริ การ มี
ความสําคัญอย่างสู งต่อสิ่ งที่เรี ยกว่า ความสมํ่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความสื่ อสัตย์ ความยุติธรรม
ความสามารถ ความมีนา้ ใจและความเมตตากรุ ณามอร์ แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994 อ้างถึง
ใน พิริยะ แก้ววิเศษ, 2554) กล่าวว่า ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคสามารถประเมินได้จากความเชื่อมัน่
ของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การแต่ละองค์การมีโอกาสได้รับความเชื่ อมัน่ จากผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน
และจะเกิ ดการประเมินได้เมื่อผูร้ ับบริ การ รั บบริ การเสร็ จเรี ยบร้อย การบริ การนั้นจะถูกเปรี ยบกับ
ข้อตกลงก่อนการใช้บริ การที่ผใู ้ ห้บริ การกําหนดไว้ หากผูร้ ับบริ การบรรลุวตั ถุประสงค์ ความเชื่อมัน่
จะเกิดขึ้น ความเชื่อมัน่ มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการระบุขอ้ ตกลง เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้า
และองค์กร ความเชื่ อ มั่น คื อ สภาพความเป็ นจริ ง เมื่ อ คนจํา นวนหนึ่ ง เกิ ดความเชื่ อ มั่น ในขณะที่
ผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และความซื่อสัตย์ (Integrity)โดยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด และขนานกับกรอบแนวคิดที่ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพและจิตวิทยา
2.3.2.2 การเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค (Centrality) ความภักดีในตราสิ นค้าเกิด
จากการที่ตราสิ นค้าสามารถเชื่อมโยงกับระบบความเชื่ อของผูบ้ ริ โภคได้และทําให้ผบู ้ ริ โภคเชื่ อและ
ประทับตราสิ นค้า อยูใ่ นใจ เช่น ผูช้ ายที่เชื่อว่าผูห้ ญิงชอบกลิ่นนํ้าหอมแบบหนึ่ง ถ้าผูผ้ ลิตนํ้าหอมเข้าใจ
ในความเชื่อนี้ สามารถผลิตนํ้าหอมที่ตรงกับระบบความเชื่อของลูกค้าผูช้ ายได้และสร้างความภักดีใน
ตราสิ นค้าได้ เป็ นต้น
2.3.2.3 ความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) ความภักดีในตราสิ นค้าเกิดขึ้นเมื่อ
ตราสิ นค้านั้นมีความง่ายในการเข้าถึงความคิดของผูบ้ ริ โภค เช่น เวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ก็นึกเป็ นแห่ง

50

แรก เนื่องจากมีการบริ การที่สะดวกสบายเข้าใจลุกค้าและมีการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคอยูเ่ สมอ ตราสิ นค้า
ใดที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อมัน่ เข้ามาอยูใ่ จกลางและง่ายต่อการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องใช้
เวลาหรื อลงทุนในการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการซื้อสิ นค้าผูบ้ ริ โภคจะเลือกตราสิ นค้าที่สร้างทัศนคติที่ดี
เหล่านั้น และเกิดเป็ นความภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) นอกจากจะเป็ นฐานลูกค้าที่มนั่ คงยัง
อาจจะแนะนําหรื อเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นโดยไปบอกต่อเพือ่ นหรื อญาติสนิทอีกด้วย
ตราสิ นค้าใดที่ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อมัน่ การเข้ามาอยู่ใจกลางและง่ายต่อการเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาหรื อลงทุนในการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการซื้ อสิ นค้าผูบ้ ริ โภคจะเลือก
ตราสิ นค้าที่สร้างทัศนคติที่ดีเหล่านั้น
2.3.3 การวัดความภักดีของลูกค้ า คือ การแบ่งลูกค้าตามเวลาครั้งล่าสุ ดที่ซ้ื อความถี่ในการ
ซื้ อและปริ มาณเงินที่ซ้ื อในแต่ละครั้งจากนั้นก็นาํ มาให้คะแนนโดยให้น้ าํ หนักในแต่ละข้อไม่เท่ากัน
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของธุรกิจแต่ใช้การวัดแบบนี้ เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการจําแนกระดับ
ความภักดีของลูกค้าของลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มาซื้อบ่อย ๆ แต่ปริ มาณเงินที่ซ้ื อในแต่ละครั้งไม่มากนักแต่
เราจัดลูกค้ากลุ่มนี้ให้เป็ นกลุ่มลูกค้าไม่สาํ คัญโดยหารู ้ไม่ว่าลูกค้าไม่สาํ คัญกลุ่มนี้แหละที่ชื่นชอบสิ นค้า
และบริ การของเราถึงขนาดออกปากชักชวนให้คนอื่น ๆ รู ้จกั และแวะเวียนมาอุดหนุนเช่นกันด้วยเหตุ
นี้เราจึงต้องใส่ ใจรายละเอียดกับการจําแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถหากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
2.3.3.1 การลําดับระดับความภักดีของลูกค้ า การแบ่งกลุ่มระดับความภักดีของ
ลูกค้าตามเวลาครั้งล่าสุ ดที่ซ้ื อความถี่ในการซื้อและปริ มาณเงินที่ซ้ือในแต่ละครั้งดังที่กล่าวมาแล้วยัง
สามารถนํามาจัดแบ่งได้อีกหลายกลุ่ม เช่น
2.3.3.1.1 ผูล้ งั เล:ผูท้ ี่แวะเวียนเข้ามาแล้วแต่ยงั มิได้ซ้ือ
2.3.3.1.2 มีโอกาส: ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ซ้ือแต่สอบถามถึงรายละเอียดของสิ นค้า
2.3.3.1.3 ซื้อครั้งแรก: ผูท้ ี่มาซื้อสิ นค้าหรื อบริ การจากเราเป็ นครั้งแรก
2.3.3.1.4 ซื้อซํ้า: ผูท้ ี่มาซื้อสิ นค้ามากกว่าหนึ่งครั้ง
2.3.3.1.5 ขาประจํา : ผูท้ ี่มาซื้อสิ นค้าหลายครั้งและซื้ อหลายรายการ
2.3.3.1.6 ผูส้ นับสนุน: ลูกค้าขาประจําที่แนะนําลูกค้าอื่นให้เรา
2.3.3.1.7 ผูอ้ ยู่น อกกลุ่ ม เป้ าหมาย: ผูท้ ี่ มี ค วามสนใจหรื อกิ จ กรรมที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องและไม่มีแนวโน้มที่จะมาเป็ นลูกค้า
2.3.3.1.8 ผูอ้ ยูน่ อกเขต: ผูท้ ี่มาซื้ อครั้งแรกหรื อซื้ อซํ้านอกรอบระยะเวลาที่
เราเก็บข้อมูล
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2.3.3.1.9 ผูห้ ายหน้า: ผูท้ ี่ไม่มาซื้ อในรอบระยะเวลาเก็บข้อมูลความภักดีจะ
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูเ่ สมอลูกค้าที่ซ้ื อครั้งแรกอาจจะหายไปนานจนกลายเป็ นลูกค้าผูห้ ายหน้า
หรื อในทางกลับกันลูกค้าผูห้ ายหน้าอาจกลับมาซื้ อซํ้า ก็ได้การวัดความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ทาํ ให้เรา
สังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของลูกค้าที่ท้ งั ในแง่ของตัวสิ นค้าบริ การ ฯลฯ ทําให้เรารู ้ว่าแผนการตลาด
แบบไหนที่ปล่อยไปแล้วลูกค้ามาซื้ อหรื อแบบไหนที่ทาํ ไปแล้วแม้แต่ขาประจําก็หายหน้าไปหมดไม่
เพียงเรื่ องการตลาดเท่า นั้นที่ กระทบกับความพอใจของลูกค้ากระบวนการภายในทั้งหมดก็ส่งผล
กระทบด้วยหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นควรตรวจสอบหลาย ๆ ระบบไปด้วย

ภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดงระดับความภักดีของลูกค้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูเ่ สมอ
(อ้างถึงใน พิริยะ แก้ววิเศษ, 2554)
2.3.4 การแบ่ งความภักดีของลูกค้ าที่สัมพันธ์ กบั ระดับการทํากําไร สามารถแบ่งกลุ่มระดับ
ความภักดีของลูกค้าซึ่งมาจากการกระทําการตอบสนองต่อบริ ษทั และพฤติกรรมการซื้อแล้วเรายัง
ต้องการการจัดกลุ่มตามปริ มาณการซื้อซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กบั ระดับการทํากําไรดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง: ลูกค้ามีความพึงพอใจสู งมีความภักดีสูงและมีปริ มาณซื้ อสู งการรักษาลูกค้า
กลุ่มนี้ เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งและต้องการงบประมาณในการรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ
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กลุ่มอื่นวิธีการรักษาลูกค้ากลุ่มหนึ่ ง คือ การเสนอส่ วนลดที่จาํ กัดสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าพิเศษบางกลุ่มการ
มอบอภิสิทธิ์ในการซื้อสิ นค้า
กลุ่มที่สอง: ลูกค้ามีระดับความภักดีสูงแต่ปริ มาณการซื้ อไม่สูงนักการวางแผนการตลาด
ควรให้ความสําคัญในกับลูกค้ากลุ่มที่สองให้เป็ นลูกค้ากลุ่มหนึ่งโดยสร้างแรงจูงใจในการซื้ อดึงดูดให้
เกิดการซื้อซํ้าสร้างสิ นค้าในราคาที่หลากหลาย
กลุ่มที่ สาม: มีปริ มาณการซื้ อสู งแต่ มีความภักดีต่ าํ แม้การซื้ อของลูกค้ากลุ่มนี้ จะทํากําไร
ให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างมากก็ตามแต่ตอ้ งตระหนักว่าลูกค้ากลุ่มนี้มาซื้อเพียงชัว่ ครั้งชัว่ คราวแล้วก็จากไป
เป็ นลูกค้าที่มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนมีแผนสนับสนุ นการขายอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ น
การตอบสนองในเชิ งบวกหรื อ เชิ ง ลบก็ต ามฝ่ ายการตลาดต้อ งคอยติ ดตามพฤติ กรรมการซื้ อ แจ้ง
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดอยูเ่ สมอ
กลุ่มที่สี่: ไม่แสดงออกว่ามีความภักดีและไม่เพิ่มปริ มาณการซื้ อพวกเขาอาจไม่ตอบสนอง
ต่อแผนการตลาดใด ๆ เลยก็ได้แต่เราก็ตอ้ งตระหนักถึงลูกค้ากลุ่มนี้ไว้เพราะเป็ นการแสดงถึงจุดอ่อน
ทางการตลาดของเราที่ไม่สามารถเสนอสิ่ งที่ดึงดูดความสนใจของเขาได้หากต้องการดึงดูดลูกค้ากลุ่ม
นี้ ควรทําวิจยั ผูบ้ ริ โภคเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการขจัดสิ่ งที่ลูกค้าไม่พอใจพร้อมทั้งนําเสนอสิ่ งที่ลูกค้า
ต้องการ
2.3.5 การตอบสนองต่ อความภักดีของลูกค้ า
2.3.5.1 สร้างปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าในทุกช่องทาง ในกระบวนการธุ รกิจส่ วนที่
เกิดปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า ไม่ได้เกิดขึ้น ณ จุดจําหน่ายหรื อการติดต่อกับพนักงานขายเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ยังมี Call Center การติดต่อผ่านเว็บไซต์และอีเมล์ รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ทาํ
ให้เราสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2.3.5.2 แบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ถ้าเราเอาแต่
เสนอสิ นค้าและบริ การแบบ “ทัว่ ไป” โดยหวังว่าจะทํา ให้ “ลูกค้าทัว่ ไป” พอใจ เราก็จะสู ญเสี ยแรง
ดึงดูดต่อลูกค้าไปในที่สุด ลองนึกถึงหลัก 20-80 กล่าวได้ว่า 20% ของลูกค้าทํา รายได้ 80% ของรายได้
ทั้งหมด เราจึงต้องรู ้จกั ลักษณะของลูกค้าแรงจูงใจ ความปรารถนา ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
2.3.5.3 รําลึกอยู่เสมอว่าในความเป็ นจริ งแล้วลูกค้าอยากรักษาความภักดีเอาไว้
แม้จะมีตวั เลือกมากมายลูกค้าก็ไม่อยากเลือกใหม่เพราะทําให้เขาเสี ยเวลา ถ้าลูกค้ามัน่ ใจว่าบริ ษทั ที่เขา
ติดต่ออยูย่ งั สร้างความพึงพอใจให้เขาต่อไปได้เขาก็ยงั ไม่อยากเสี ยเวลาไปค้นหารายใหม่ ๆ
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2.3.6 วงจรของความภักดีกับการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน ขึ้ นอยู่กบั
ความสามารถในการวางกลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพต่าง ๆ ระหว่างร้านค้ากับลูกค้าได้อย่างลงตัว ซึ่ ง
ความได้เปรี ยบจากสัมพันธภาพนี้จะแข็งแกร่ งขึ้นเป็ นลําดับตามวงจรของความภักดี ดังภาพ
ส่ งมอบคุณค่า (Value) ที่เหนือกว่า

แสดงถึงความน่าไว้วางใจ

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในจุดแข็ง
ที่ยากต่อการเลียนแบบ

ความพึงพอใจของลูกค้า

เพิ่มความภักดีของลูกค้า

กระชับความสัมพันธ์
ภาพที่ 2.4 วงจรความภักดี (Kitchen, 1999 อ้างถึงใน นภาพรรณ พงศ์ภิญโญโอภาส, 2552)
จากภาพ การที่เจ้าของร้านค้าส่ งมอบคุณค่าแห่งความประทับใจ (Value) ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
ให้แก่ผบู ้ ริ โภค เท่ากับเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจให้พวกเขา ดังนั้นหากลูกค้ารายใดที่ตอ้ งการความ
พึงพอใจอย่างเต็มที่ ลูกค้ารายนั้นก็จะยิ่งต้องเปิ ดกว้างสัมพันธภาพกับร้ านค้าให้แน่ นแฟ้ นขึ้นด้วย
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นย่อมน าไปสู่ ความรู ้สึกภักดีมากยิง่ ขึ้น และสัมพันธภาพดังกล่าวย่อมทํา
ให้ร้านค้าสามารถพัฒนาข้อมูลข่าวสารและกลยุทธ์สาํ หรับมัดใจลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งยาก
ที่คู่แข่งรายใดจะทาได้เสมอเหมือน ทั้งนี้ โดยปกติแล้วความได้เปรี ยบส่ วนใหญ่มกั จะอยูไ่ ด้ไม่นาน
2.3.7 ระดับความภักดีของผู้บริโภค
ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) คือการที่ผบู ้ ริ โภคชื่นชม นิยม รักและศรัทธาใน
สิ นค้าหรื อบริ การยีห่ อ้ หนึ่ง จนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายีห่ อ้ อื่น ผูบ้ ริ โภคจะมีความรู ้สึกที่คุน้ เคย
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กับตราสิ นค้าหรื อบริ การยี่ห้อนั้น โดยระดับของความภักดีน้ นั จะสามารถแบ่งได้ 5 ระดับ (Aaker,
1991 อ้างถึงใน สิ ริพนั ธ์ วงศ์อินทวัง, 2555)

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าและบริ การ
(อ้างถึงใน สิ ริพนั ธ์ วงศ์อินทวัง, 2555)
จากภาพแสดงระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าและบริ การจะสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ระดับความภักดีของผู้บริโภค
ระดับล่างสุ ดไม่มีความซื่อสัตย์

หมายถึง
- เป็ นระดับที่ผบู ้ ริ โภคไม่มีความซื่นชอบสิ นค้าหรื อบริ หาร
ยี่ห้อใดเป็ นพิเศษ ซึ่ งจัดได้ว่า ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ของผูบ้ ริ โภคพร้ อมที่ จะเปลี่ยนแปลงจากยี่ห้อหนึ่ งไปเป็ น
อีกยีห่ อ้ หนึ่งอย่างง่ายดาย
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ระดับความภักดีของผู้บริโภค
ระดับที่ 2 พอใจ

ระดับที่ 3 พอใจมาก

ระดับที่ 4 ชอบ

ระดับที่ 5 รักและศรัทธา

หมายถึง
- ผูบ้ ริ โภคสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้สินค้ายีห่ อ้ อื่นได้อย่าง
ง่ายด้าย อาจมาจากลูกค้าไม่รู้สึกว่าสิ นค้าหรื อบริ การมีความ
แตกต่ า งกัน เพราะราคาสิ นค้า ไม่ สู ง ทํา ให้ ต ั ด สิ นใจ
เปลี่ ยนแปลงไปใช้สินค้าหรื อบริ การยี่ห้ออื่ น ๆ ได้หากมี
ปั จจัยกระตุน้
- ในระดับนี้ผบู ้ ริ โภคจะเปลี่ยนไปใช้สินค้ายีห่ ้ออื่นได้ยาก
กว่าระดับที่ 2 เพราะคิดว่าการเปลี่ยนไปใช้สินค้ายีห่ อ้ อื่นจะ
เกิดความเสี่ ยง เช่น เสี่ ยงที่จะได้ใช้สินค้าที่ดอ้ ยคุณภาพกว่า
สิ น ค้า เก่ า ซึ่ ง ผูบ้ ริ โ ภคคิ ดว่า เป็ นต้นทุ นนของการเปลี่ ยน
ยี่หอ้ (Switching Cost) แต่อย่างไรก็ตามในระดับนี้ก็ยงั มี
โอกาสในการเปลี่ยนยี่ห้อ ถ้ายี่ห้อใหม่มีเหตุผลที่ดีมากจน
ทําให้ผบู ้ ริ โภคคิดว่าจะลองใช้ยหี่ อ้ ใหม่
- ความซื่ อสัตย์ในระดับนี้ผบู ้ ริ โภคจะชื่ นชอบสิ นค้าหรื อ
บริ การยี่ห้อนั้น ซึ่ งจะมีความคุน้ เคย รักใคร่ ชอบพอ โอกาส
ที่ จ ะเปลี่ ย นไปใช้ยี่ห้อ อื่ น เป็ นไปได้ย ากมาก ในระดับ นี้
ความพอใจที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อยีห่ อ้ นั้นมีความรู ้สึกและอารมณ์
(Feeling and Emotion) เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น แม้ยหี่ อ้ อื่น ๆ
มีเหตุผลที่จะชักจูงให้เปลี่ยนยี่ห้อก็ตาม แต่ถา้ ไม่ถูกใจ ถูก
อารมณ์ ผูบ้ ริ โภคก็จะไม่เปลี่ยนยีห่ อ้ นอกจากนี้ยหี่ อ้ อื่นจะมี
การสร้างการจูงใจทางอารมณ์ได้สุนทรี ยก์ ว่า
- เป็ นระดับบนสุ ดที่ผบู ้ ริ โภคจะมีท้ งั ความรักและศรัทธาต่อ
สิ น ค้า หรื อบริ การยี่ ห้ อ นั้น ๆ เป็ นอย่ า งมาก เป็ นความ
ซื่ อ สั ต ย์ที่ เ หนี ย วแน่ น และจะซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารยี่ห้อ
นั้น ๆ ทุ กครั้ ง สมํ่าเสมอ บางครั้ งจะคอยปกป้ องยี่ห้อนั้น
ด้วย
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2.3.8 ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อความภักดีของลูกค้ า
การสร้างความภักดีกิจการจะต้องสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นแข็งแรงกับผูบ้ ริ โภคให้ได้
เพื่อความสําเร็ จในระยะยาว การสร้างสายสัมพันธ์ตอ้ งทําหลายสิ่ งที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า แต่
ถือเป็ นมูลค่าเพิ่มทางการเงิ น เป็ นประโยชน์ทางสังคม และการทําให้โครงสร้างของกิ จการมัน่ คง
แข็งแรง (Leonard and Parasuraman, 1991 อ้างถึงใน นภาพรรณ พงศ์ภิญโญโอภาส, 2552) โดย
กระบวนการในการสร้างความภักดีดงั กล่าว จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความภักดีของลูกค้าเหล่านั้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและแบบจําลองกระบวนการการบริ โภคที่กล่าว
มาแล้วก่ อ นหน้า นี้ จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความภักดี ข องลู กค้า ได้รับ อิ ทธิ พลมาจากปั จ จัยทางด้า น
จิ ตวิท ยาหรื อปั จจัย ภายในตัว ผูบ้ ริ โ ภคและปั จ จัยภายนอกที่ เ ป็ นอิ ทธิ พลของสภาพแวดล้อม การ
วิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีเพื่อค้นหาปั จจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าในกรณี น้ ี จึงแบ่ง
ปั จจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มของปั จจัยร่ วมสมัย ที่เกิ ดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการตลาดและ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ซึ่ งประกอบด้วย ความคาดหวังของลูกค้าใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Expectation: CSR Expectation)
และต้นทุนในการเปลี่ยนบริ การ (Switching Cost)
(2) กลุ่มของปั จจัยดั้งเดิม ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอกหรื อภายในตัวผูบ้ ริ โภค ที่มีการศึกษา
มาแล้วในอดีตและได้รับการยืนยันว่ามี อิทธิ พลต่อความภักดี ของลูกค้า อันประกอบด้วย การรั บรู ้
คุณภาพบริ การ (Perceived Service Quality) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ความ
ไว้วางใจของลูกค้า (Customer Trust)
สํา หรั บแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้องกับปั จ จัย ต่ าง ๆ ดังกล่ า ว รวมถึ งการวัด
องค์ประกอบของปั จจัยเหล่านั้น และความสัมพันธ์ที่คาดว่าจะมีต่อความภักดีของลูกค้า จะได้กล่าวถึง
ในลําดับต่อไป
สรุ ป ความภักดีของลูกค้าต่อสิ นค้าและบริ การนอกจากจะเป็ นการรักษาฐานของธุ รกิจไว้
เพราะจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริ การของคู่แข่งรายอื่น ๆ แล้ว ยังเป็ นช่ องทางในการขยายธุ รกิจไปยัง
บุคคลที่ใกล้ชิดของลูกค้า เพราะเมื่อลูกค้าเกิดความภักดีแล้วย่อมจะให้การสนับสนุน และส่ งเสริ มให้
ผูอ้ ื่นที่ตนเองรู ้จกั มาใช้สินค้าและบริ การที่ตนเองภักดีเช่นกัน นับว่าส่ งผลดีต่อธุ รกิจในระยะยาวเลย
ทีเดียว
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐนันท์ รวมทรัพย์ทวี (2557) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของผูช้ ม
สื่ อเครื อเนชัน่ เป็ นการศึกษาปั จจัยด้านรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (VALSTM) และปั จจัยรู ปแบบส่ วน
ประสมทางการตลาดว่ามีผลต่อการเกิดความภักดีในการรับชมสื่ อเนชัน่ ทั้งทางด้านทัศนคติ และด้าน
พฤติกรรม”ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านรู ปแบบการดําเนินชีวิตและส่ วนประสมทางการตลาด ล้วนมี
ผลต่อความภักดีในการรับชมสื่ ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ปัจจัยด้านรู ปแบบส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีสูงสุ ดด้านทัศนคติ คือ สิ นค้า (Product) และราคา (Price) คือ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีระดับความสัมพันธ์สูงสุ ดต่ อความภักดี ในด้านพฤติ กรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับคะแนน NPS ในส่ วนของคําถามที่เกี่ยวเนื่องกับความภักดี ซึ่งคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติ
เป็ นบวก ด้วยคําถามเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ และเชื่อใจในคุณภาพสื่ อของเนชัน่ ในทางกลับกัน คะแนน
NPS เฉลี่ยส่ วนของพฤติ กรรมเป็ นลบเนื่ องจากมีคาํ ถามเกี่ยวกับเรื่ องการสนับสนุ นด้านการเสี ย
ค่าบริ การในการรับสื่ อของเนชัน่ จากผลการศึกษาปั จจัยนี้มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความภักดีที่ระดับ
ต่างกัน โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการเกิดความภักดีทาํ ให้ทราบได้ว่า ผูช้ มมี
ความมัน่ ใจในการรับชมและเชื่ อมัน่ ในเนื้ อหาข่าวสารของเนชัน่ แต่ไม่ตอ้ งการเสี ยค่าใช้จ่ายให้กบั
บริ การเพิม่ เติมของเนชัน่
พัฒน์ชญานันท์ วงศ์ชมพู (2556) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
สี โจตัน ของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย ที่ซ้ื อตรงกับบริ ษทั ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล”ผล
การศึ กษาพบว่า การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี ต่อตรา
สิ นค้า สี โจตันของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยที่ซ้ื อตรงกับบริ ษทั ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
โดยกําหนดปั จจัยที่ คาดว่าจะมี ความสัมพันธ์กบั ความภักดี ต่อตราสิ นค้า ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วน
บุคคล ปัจจัยด้าน ภาพลักษณ์ของสิ นค้า นวัตกรรมและคุณภาพของสิ นค้า ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าและปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด (4P) พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นเพศ อายุร ะดับ
การศึกษา รายได้และอาชี พมีความแตกต่างต่อความภักดีในตราสิ นค้าสี โจตัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยทางด้านภาพลักษณ์สินค้า (ค่าเฉลี่ย 8.980) และปั จจัยทางด้านนวัตกรรมและคุณภาพ
ของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 8.67) มีความแตกต่างต่อความภักดีในตราสิ นค้าสี โจตัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (ค่าเฉลี่ย 8.790) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านราคา
(ค่าเฉลี่ย 8.940) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 8.752) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (ค่าเฉลี่ย 8.685) มี
ความแตกต่างต่อความภักดีในตราสิ นค้าสี โจตัน
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ความภักดีต่อตราสิ นค้า สี โจตันพบว่า ผูใ้ ช้สินค้าสี โจตัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้าน
ความภักดีต่อตราสิ นค้าสี โจตัน (ค่าเฉลี่ย 8.780) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นเรี ยง
ตามลําดับดังนี้ จะแนะนําเพื่อนและคนรู ้จกั ให้ใช้สีโจตัน มีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.910) รองลงมา คือ
เห็นคุณค่าในตราสิ นค้าสี โจตัน (ค่าเฉลี่ย 8.880) และจ่ายเงินซื้ อสิ นค้าโจตันอย่างเต็มใจ มีค่าน้อยที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 8.640)
สันติธร ภูริภกั ดี (2556) ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจค้าปลีก”
ผลการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั ธุรกิจค้าปลีกมีความเจริ ญก้าวหน้า เพราะมีผปู ้ ระกอบการค้าปลีกมากขึ้น
ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อีกทั้งการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยในปี 2553 ที่ผา่ น
มาเติบโตขึ้นประมาณ 10% ทํา ให้สภาวะการแข่งขันทางธุ รกิจค้าปลีกมีการแข่งขัน เพิ่มขึ้น บทบาท
หน้าที่สาํ คัญของผูป้ ระกอบการธุ รกิจค้าปลีกคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อสร้างผล
กําไรให้กบั ธุ รกิ จ หน้าที่ของพ่อค้าปลีกคือการจัดซื้ อสิ นค้าจากหลากหลายแหล่งที่ มาเพื่อจําหน่ าย
(Providing Assortment) การบริ หารคลัง สิ นค้าและการจัดเก็บสต๊อกสิ นค้า (Holding Inventory) การ
แยกย่อยสิ นค้าที่ซ้ื อมาเพื่อขายปลีกให้กบั ลูกค้าแต่ละราย (Breaking Bulk) และการให้บริ การแก่ลูกค้า
ต่าง ๆ (Customer Services) เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าแต่ละ
ราย ในการดํา เนิ นธุ รกิจค้าปลีก ผูป้ ระกอบการค้าธุ รกิจปลีกจะต้องศึกษาถึงปั จจัยทางการตลาด อัน
ได้แก่กลยุทธ์คา้ ปลีก (Retail Strategy) อันประกอบด้วย (1) ทําเลที่ต้ งั (Location) (2) ความหลากหลาย
ของประเภทสิ นค้า (Merchandise Assortments) (3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด (Communication Mix) (5) การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า (Store
Design and Display) และ (6) การบริ การลูกค้า (Customer Services) ซึ่ งปั จจัยทั้ง 6 ด้านของกลยุทธ์คา้
ปลีกนี้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจ ต้องวางแผนตั้งแต่เริ่ มต้นธุ รกิจ เพื่อที่จะทําให้
ธุรกิจค้าปลีกสามารถแข่งขันและประสบความสําเร็ จในตลาดได้
ภัควัฒน์ คงคะคิด (2556) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความ
จงรั กภักดี ในการเลือกใช้บริ การร้ านคาร์ แคร์ แห่ งหนึ่ งในเขตตําบลหนองปรื อ”ผลการศึกษาพบว่า
ความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ แห่ งหนึ่ งในเขตตําบลหนองปรื อ จําแนกตามเพศ
อายุระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีความแตกต่างกนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ความจงรั กภักดี ใ นการเลื อ กใช้บ ริ การร้ า นคาร์ แ คร์ ใ นเขตตํา บลหนองปรื อ ส่ ว นปั จจัย
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสถานที่ ด้าน
กระบวนให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี

59

ในทั้ง 4 ด้า น ได้แก้ ด้านการบอกต่อ ด้านการใช้บริ การช้า ด้านความอ่อ นไหวต่อ ราคา และด้า น
พฤติกรรมการเรี ยกร้อง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของร้านคาร์ แคร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
3.450) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการบอกต่ออยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.570) ด้านการใช้
บริ การซํ้าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.470) ด้านการความอ่อนไหวต่อราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.380) ด้านการพฤติกรรมการเรี ยกร้องอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.380)
พิริยะ แก้ววิเศษ (2554) ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการสร้างตราสิ นค้าและ
ความจงรั ก ภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า ของลู ก ค้า ธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ ง”ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 57.5) มีอายุระหว่าง 22- 29 ปี (ร้อยละ 55.5) มีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 71.3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 66.5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ
20,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 47.0) และมาใช้บริ การที่ธนาคารพาณิ ชย์ประมาณ 1- 5 ครั้งต่อเดือน
(ร้อยละ 76.8) โดยมีระดับความจงรักภักดีในตราสิ นค้าของลุกค้าธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ อยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) และเมื่อวิเคราะห์รายข้อแล้วพบว่า ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในธนาคารพาณิ ชย์ใน
ระดับสู งสุ ด (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาคือสามารถเข้าไปอยูก่ ลางใจของลูกค้าได้ ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย
3.56) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการสร้างตราสิ นค้าและความจงรักภักดีในตราสิ นค้า
พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง (มี ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ เท่ ากับ 0.554) เมื่ อ
วิ เ คราะห์ เ ป็ นรายข้อ แล้ว พบว่ า ปั จ จัย ทางด้า นความแตกต่ า งและความต่ อ เนื่ อ งสมํ่า เสมอมี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีในตราสิ นค้าของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิ ชน์ ดังนั้น ธุ รกิจควรมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ และให้ความสําคัญต่อปั จจัยทั้งสอง เพื่อสร้างความจงรักภักดีในตราสิ นค้า
ของลุกค้าธนาคารให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อการประสบความสําเร็ จในการทําธุรกิจ
เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน (2553) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของ
ลูกค้า ในการใช้สินค้าและบริ การโทรศัพท์เ คลื่ อนที่ ของบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า ระดับความจงรักภักดีของลุกค้าในการใช้สินค้า
และบริ การของ AIS ในเขตจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม เพศ อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลูกค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี มีความจงรักภักดี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ด้านคําบอกเล่า ด้านการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
ด้านการแสดงตัว ด้านความหนักแน่นในสิ่ งที่ชอบและด้านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ ตามลําดับ ระดับ
ความจงรักภักดีที่มีต่อการใช้สินค้าและบริ การของ AIS ของลูกค้าในเขตจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม
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อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.710) เมื่อจําแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านคําบอกเล่า อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.030) ด้านความหนักแน่นในสิ่ งที่ชอบ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.550) ด้านการแสดงตัว
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.740) ด้านการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.760)
ด้านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.710)
สุ ภชา ใสงาม (2552) ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อร้านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยม” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุระหว่าง 20-45 ปี ที่อาศัย
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นผูท้ ี่เคยนัง่ ดื่มกาแฟในร้านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมภายใน 1 เดือน
ที่ ผ่า นมา โดยมี ร้า นคาเฟ่ อเมซอน แบล็ค แคนย่อ น คาเฟ่ ดิ โ อโร่ และคอฟฟี่ เวิ ล ด์ เป็ นกรณี ศึ กษา
ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อร้านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคต่อร้ านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความภักดีของผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจของร้านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมมีความสัมพันธ์
ทางบวก กับความภักดีของผูบ้ ริ โภค โดยที่องค์ประกอบของทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ร้านกาแฟไทย
ระดับพรี เมี่ยม ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดสองอันดับแรกในการพิจารณาเลือกใช้บริ การ
คือ ความสะดวกของทําเลที่ต้ งั และการบริ การของพนักงาน ส่ วนความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้าน
ต่าง ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับพอใจทั้ง 4 ร้าน คือ คุณภาพของกาแฟที่จาํ หน่าย และ
ความสะดวกของทําเลที่ต้ งั และนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อร้านกาแฟไทยระดับพรี เมี่ยมทั้ง
4 ร้านในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.610 - 3.400)
Tawan Vigripat (2551) ศึกษาเรื่ อง “วิเคราะห์ตวั แปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดี และพิจารณา
ผลกระทบของต้นทุนจากการเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองกับ
ความภักดี โดยศึกษาธุ รกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย จากลูกค้าผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพฯ”
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันและแบบจําลองสมการโครงสร้ าง จากข้อ
คําถามทั้งหมด 27 ข้อคําถามค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.78-0.82 ผลการศึกษาพบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไคสแควร์ ต่อองศาความเป็ นอิสระเท่ากับ 1.90 ค่า
RMSEA = 0.029 ค่า GFI = 0.96 และค่า CFI = 0.99 นอกจากนั้น พบว่าความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความเชื่ อถือหรื อความไว้วางใจ เป็ นตัวแปรหลักที่สําคัญในการนําไปสู่ ความภักดี ขณะที่มูลค่าหรื อ
ความคุม้ ค่าของการให้บริ การ (Customer Value) ได้ส่งผลทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจไปสู่ ความ
ภักดี และยังพบว่าต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การไม่ได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับความ
ภักดี ทั้งนี้ เป็ นเพราะการเปลี่ยนไปใช้บริ การของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ นที่ ทาํ ได้ง่ายและไม่ค่อยมี
ต้นทุนการเปลี่ยนบริ การเหมือนกับธุรกิจประเภทอื่น
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พิชยั นิรมานสกุล (2550) ศึกษาเรื่ อง“การรับรู ้มิติสัมผัสและความภักดีต่อตราสิ นค้า “ดอย
คํา ”ของมู ลนิ ธิโครงการหลวง”ผลการวิจ ยั พบว่ า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง เป็ นโสด มี อายุ
ระหว่าง 20 - 29 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-19,999 บาท มีอาชีพครู
อาจารย์ และนักศึกษา และอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมซื้ อผักเมืองหนาว
และผลิตภัณฑ์แปรรู ป โดยซื้ อมาเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 6 ปี เพื่อนําไปใช้หรื อบริ โภคเองภายใน
ครอบครัว มักจะซื้ อที่ร้านดอยคําประมาณเดือนละ 2 - 3 ครั้ง ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน
อาชีพ สถานภาพสมรส และภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้มิติสัมผัสตราสิ นค้า “ดอยคํา” แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้มิติสัมผัสตรา
สิ นค้า “ดอยคํา” ทุกด้านไม่แตกต่างกันผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส และ
ภูมิลาํ เนาที่ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสิ นค้า “ดอยคํา” แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคที่มีเพศ และการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสิ นค้า “ดอยคํา” ไม่แตกต่าง
กันการรับรู ้มิติสัมผัสตราสิ นค้า “ดอยคํา” ในทุกด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า “ดอย
คํา” ในระดับสู งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Yieh, Chiao & Chiu (2550) ศึกษาเรื่ อง “องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้า
ในธุ รกิจบริ การและซ่ อมยานยนต์ประเทศไต้หวัน” ผลการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าจํานวน
495
คน โดยใช้การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืนยัน และแบบจํา ลองสมการโครงสร้ า ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 ตัวแปรแฝง คือ การรับรู ้ถึงความเป็ นธรรมด้านราคา การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้า โดยการรับรู ้คุณภาพวัดใน
3 มิติ คือ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า และการเข้าใจหรื อรู ้จกั ลูกค้า ขณะที่
ความพึงพอใจวัดในภาพรวม 1 ข้อคําถาม ส่ วนความภักดีวดั จากการกลับมาใช้บริ การซํ้า และการ
แนะนําบอกต่อ กับบุคคลอื่ น ความเที่ ยงในการวัดตัวแปรแต่ ละตัวเมื่ อพิจารณาจากค่า Cronbach’s
Alpha มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.74-0.84 และค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.70-0.90 ความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า มีค่าสถิติไคสแควร์ต่อองศาความเป็ นอิสระเท่ากับ 2.14 ค่า
GFI, AGFI, CFI, NNFI และ RMSEA เท่ากับ 0.95, 0.92, 0.97, 0.96 และ 0.05 โดยผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ตัวแปรการรับรู ้ถึงความเป็ นธรรมด้านราคาและตัวแปรการรับรู ้คุณภาพผลิตภัณฑ์ มี
อิทธิ พลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อความภักดีโดยผ่านตัวแปรความพึงพอใจ ขณะที่ตวั แปรการรับรู ้
คุณภาพบริ การทั้งสามมิติ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความภักดีโดยผ่านตัวแปรความไว้วางใจของลูกค้า
ขณะที่ มิ ติ ด ้า นปฏิ สั ม พัน ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มโดยผ่ า นตัว แปรความพึ ง พอใจของลู ก ค้า อี ก ด้ว ย
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นอกจากนี้ยงั พบว่า ความพึงพอใจสามารถมีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดี ในกรณี ที่มี
อิทธิพลทางอ้อมจะมีความไว้วางใจเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
วิลาสิ นี พิมพ์ไพบูลย์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อ
ตราสิ นค้า” ผลการศึกษาพบว่า สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจยั คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งเป็ นตัวแทน
สิ นค้าที่ มีระดับความเกี่ ยวพันสู ง และฟิ ล์มถ่ายรู ป ซึ่ งเป็ นตัวแทนสิ นค้าที่ มีระดับความเกี่ยวพันตํ่า
ผลการวิจยั พบว่า ในสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันตํ่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความภักดีต่อตราสิ นค้ามากกว่า
ในสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสู ง อีกทั้งปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีต่อตรา
สิ นค้าในสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสู งมีความแตกต่างจากสิ นค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันตํ่า โดย
ปั จจัยที่มีความแตกต่างกันได้แก่ ปั จจัยทางด้านคุณภาพของสิ นค้า (Product quality) ความจําเป็ นของ
สิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภค (Product necessity) การรับประกันสิ นค้า (Product warranty) การยอมรับในราคา
สิ นค้า (Price acceptability) ความสะดวกของทําเลที่ต้ งั ร้านค้า(Convenience of the store's location)
การบริ การภายในร้าน (In-store service) ภาพลักษณ์ของร้านค้า (Store image) และการสื่ อสารทาง
การตลาด (Marketing communications) นอกจากนั้น ความภักดีต่อตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับปั จจัยทางการตลาดต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้วดั ทั้งในสิ นค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และในสิ นค้า
ประเภทฟิ ล์มถ่ายรู ป
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการนําเสนอการวิจยั ครั้งนี้ จะมีวิธีดาํ เนิ นการวิจยั และการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนทัว่ ไป ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีจาํ นวน
ทั้งหมด 656,537 คน โดยแบ่งเป็ น ประชากรในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จํานวน 117,487 คน (อ้างอิง
จํานวนประชากรและบ้าน สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
โดยจะใช้ประชากรเฉพาะการวิจยั (Incumbent -Populations) เป็ นประชากรในอําเภอเมือง จํานวน
ทั้งสิ้ น 117,487 คน วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีตวั แทนที่ดี โดยในการดําเนินการ
สุ่ มตัวอย่างจะมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรและวิธีการสุ่ มที่นาํ มาใช้ ดังนี้
3.1.1 กําหนดกลุ่มตัวอย่ าง
การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบทราบจํานวน
ประชากรโดยกําหนดความเชื่อมัน่ ที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ของ Taro Yamane (1967) ดังนี้
N
=
N
1 + N (e)2
โดย
n = ขนาดตัวอย่างที่คาํ นวณได้
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)
แทนค่าในสู ตรของ TARO YAMANE ดังนี้
n

=

117,487
________________

1+ 117,487 (0.05)2
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n

=

117,487
297,7175
n
=
398.6427
โดยประชาชนทั่ว ไปในจัง หวัด ชลบุ รี ขนาดของกลุ่ มตัว อย่า งที่ ค าํ นวณได้เ ท่ า กับ 399
ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่า งไม่ สมบูรณ์ จึ งได้ทาํ การ
สํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 1ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 ชุด (Yamane, 1967)
3.1.2 การสุ่ มตัวอย่ างและขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่ าง
การสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) เป็ นการเลือกตัวอย่าง
โดยไม่คาํ นึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไรทําให้ไม่ทราบความน่าจะเป็ นที่แต่
ละหน่ วยในประชากรจะถูกเลื อก การเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบนี้ ไม่สามารถนําผลที่ ได้อา้ งอิ งไปยัง
ประชากรได้ แต่มีความสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลกั ษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษา (Gersten Baker and Lloyd, 2000 ; Gay,1996 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543)
_________

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 ประเภทของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประเภทของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถาม
จะเป็ นแบบที่มีคาํ ถามแบบปลายปิ ด (Close - ended Form) ลักษณะของแบบสอบถามที่มีคาํ ถามแบบ
ปลายปิ ด จะประกอบด้วย 2 แบบ คือ แบบเลือกตอบ (Check List) คําถามประเภทนี้มีคาํ ตอบมาให้
เลือกตอบ คําตอบเพียงคําตอบเดียวและมาตราส่ วนประเมินค่าของลิเคอร์ ท (Likert) (Likert, 1932)
คําถามแบบนี้กาํ หนดคุณสมบัติหรื อคุณภาพของสิ่ งที่ประเมินค่ามีมากน้อยเพียงใด โดยการจัดไว้เป็ น
ระดับ ที่นิยมมากที่สุดแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
กําหนดนํ้าหนักคะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับ
3.2.2 ตัวอย่ างเครื่องมือทีใ่ ช้ รวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสอบถาม
ข้อมูลจากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การที่ร้านคาร์แคร์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีจาํ นวน 4 ข้อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จ จัยทางการตลาดสําหรั บธุ รกิ จคาร์ แ คร์ จาํ นวน 30 ข้อ ที่ สร้ างขึ้ นจาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยกลยุทธ์การตลาดประกอบด้วย
2.1 ทําเลที่ต้ งั
จํานวน 5 ข้อ
2.2 ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
จํานวน 5 ข้อ
2.3 นโยบายราคา
จํานวน 5 ข้อ
2.4 ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
จํานวน 5 ข้อ
2.5 การบริ การลูกค้า
จํานวน 5 ข้อ
2.6 การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า
จํานวน 5 ข้อ
แบบวัดปั จ จัย ทางการตลาดสํา หรั บ ธุ ร กิ จ ใช้แ นวคิ ด ตามทฤษฎี ใ นมุ ม มองเชิ ง จิ ตวิ ท ยา
(Psychological) โดยแบ่งแบบวัดออกเป็ น 6 ปั จจัย คือ ทําเลที่ต้ งั (Location) ความหลากหลายของ
ประเภทสิ นค้า (Merchandise Assortments) นโยบายราคา (Pricing Policy) ส่ วนประสมการสื่ อสาร
การตลาด (Communication Mix) การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า (Store Design and Display)
และการบริ การลูกค้า (Customer Services) รวม 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิก
เห็น โดยคําถามลักษณะข้อคําถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ ตาม
แนวความคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยกําหนดค่านํ้าหนักการตอบแบบสอบถามตาม ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
ระดับความคิดเห็น มาก
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
ระดับความคิดเห็น น้อย
ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด

ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกับ ข้อมู ลความภัก ดี ข องผูบ้ ริ โภคจํา นวน 15 ข้อ ที่ สร้ า งขึ้ นจาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
3.1 ด้านความเชื่อมัน่
จํานวน 5 ข้อ
3.2 ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
จํานวน 5 ข้อ
3.3 ด้านความง่ายในการเข้าถึง
จํานวน 5 ข้อ
แบบวัดความภักดีของลูกค้าใช้แนวคิดตามทฤษฎีในมุมมองเชิ งจิตวิทยา (Psychological)
จากการพิจารณาจากการซื้อของกลุ่มลูกค้าที่ว่าความภักดีในตราสิ นค้าคือตราสิ นค้าที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคมี
ทัศนคติที่ดีและผูกพันด้วยเป็ นอย่างมาก ซึ่ งความภักดีที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคมีที่มีผกู พันด้วยเป็ นอย่างมาก
โดยแบ่งแบบวัดออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมัน่ (Confidence) 5 ข้อ ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจ
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ผูบ้ ริ โภค (Centrality) 5 ข้อ ด้านความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) 5 ข้อ รวม 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนตามระดับความภักดี โดยคําถามลักษณะข้อคําถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประเมิ นค่า
(rating scale) 5 ระดับ ตามแนวความคิดของลิเอร์ท (Likert Scale) ประกอบด้วย ด้านความภักดีของ
ลูกค้าที่มีต่อร้านคาร์แคร์ โดยกําหนดค่านํ้าหนักการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความภักดี มากที่สุด
ระดับความภักดี มาก
ระดับความภักดี ปานกลาง
ระดับความภักดี น้อย
ระดับความภักดี น้อยที่สุด

3.2.2.1 การกําหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย
เกณฑ์การแปลความหมายค่ าเฉลี่ ยของระดับคะแนนได้แปลผลระดับความคิดเห็ นของ
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็ นตัวชี้ วดั ตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์
(Best, 1997, p. 190) มีรายละเอียดดังนี้
ความกว้างของอัตรภาคชั้น =
คะแนนที่มีค่ามากสุ ด - คะแนนที่มีค่าน้อยสุ ด
จํานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
โดยสามารถนํากําหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นขอผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80
หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
3.2.2.2 การกําหนดเกณฑ์ การแปลความหมายการวัดระดับความภักดี
การประเมิ น วัด ระดับ ความภัก ดี จะใช้ ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย มาทํา การประเมิ น วัด ระดับ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านคาร์แคร์ ดังนี้
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ระดับค่ าเฉลีย่
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80

ขั้นระดับความภักดี
รักและศรัทธา
ชอบ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่มีความซื่อสัตย์

หมายถึง
ซื้อทุกครั้ง
ซื้อประจําแต่ไม่ทุกครั้ง
ซื้อนาน ๆ ครั้ง
ไม่แน่นอนแต่มีโอกาสจะซื้อซํ้าอีกแน่นอน
ซื้อครั้งเดียวและไม่ซ้ือซํ้าอีก

3.2.3 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3.2.3.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจคุณภาพของเครื่ องมือ
การหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ความสอดคล้ อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) อาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย และเสนอแนะเพื่ อ ทํา การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขผู ้วิ จัย นํา คะแนนที่ ม าวิ เ คราะห์
ประสิ ทธิ ภาพแบบสอบถาม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) โดย
กําหนดเป็ นคะแนน +1 หรื อ 0 หรื อ -1 ตามสู ตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (กาญจนา วัฒายุ, 2544)
ดังนี้
สู ตร IOC
เมื่อ IOC
N
∑R

∑

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคน

สรุ ป ผลการพิจารณาแบบสอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) ในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 0.756 แสดงว่า แบบสอบถามมีคุณภาพปานกลาง
การหาความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ผูว้ ิจยั จะนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการ
ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และนําข้อมูลที่ได้ไปทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม และจะนําแบบสอบถามส่ วนที่2คือ ปั จจัยทางการตลาดและส่ วนที่ 3
คือความภักดีของลูกค้าต่อการบริ การ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามประเภทแบบ (Likert Scale) มาทําการ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีของ (Cronbach’s Alpha) (บุญธรรม กิจ-ปรี ดาบริ สุทธิ, 2543) โดย
กําหนดให้ได้ระดับความน่าเชื่อถือไม่ต่าํ กว่า 0.70 ดังมีผลการทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จํานวน Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha
ตัวแปร
คําถาม
(n = 50)
(n = 400)
1. ทําเลที่ต้ งั
5 ข้อ
0.984
0.868
2. ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
5 ข้อ
0.979
0.770
3. นโยบายราคา
5 ข้อ
0.974
0.982
4. ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
5 ข้อ
0.975
0.803
5. การบริ การลูกค้า
5 ข้อ
0.968
0.758
6. การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า
5 ข้อ
0.967
0.807
7. ด้านความเชื่อมัน่
5 ข้อ
0.964
0.788
8. ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
5 ข้อ
0.981
0.777
9. ด้านความง่ายในการเข้าถึง
5 ข้อ
0.973
0.889
รวม
45 ข้ อ
0.872
0.827
จากตารางที่ 3.1 จากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้วยสถิติCronbach’s
Alpha จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 ตัวอย่าง และค่า Cronbach’s Alpha ของระดับความภักดีต่อการ
บริ การโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.872 และหลังจากที่ได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
ตัวอย่างโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.827 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Cronbach's Alpha
Coefficient) ของคําถามทั้งหมดดังกล่าวมีค่าระดับสู งกว่า 0.80 ซึ่ งเป็ นระดับที่ยอมรับได้ซ่ ึ งถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ที่ใช้ได้ จึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลําดับต่อไป

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นจึ งได้นาํ แบบสอบถามไปทําการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมายที่ใช้บริ การร้ านคาร์ แคร์ จาํ นวน 400 คน ณ ร้ านคาร์ แคร์ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจยั จะนําแบบข้อถามไปมอบไว้ให้กบั ผูต้ อบ โดยอธิ บายถึงวิธีการกรอกเท่าที่
จําเป็ น ผูต้ อบจะต้องกรอกข้อมูลและผูว้ ิจยั จะกลับไปรับแบบข้อถามที่กรอกข้อมูลแล้วในวันที่กาํ หนด
ในขณะเดียวกันที่ผูว้ ิจยั จะต้องทําการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอก
แล้ว ถ้าผิดพลาดหรื อไม่ครบถ้วนจะต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยทําการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ,อายุ,อาชีพและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) หาค่า
ร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ SD)
3.4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบความภักดีของผูบ้ ริ โภคจําแนกตามข้อมูล
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t-test และ
ค่าสถิติ F-test หรื อความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีของ LSD (Least Significant Difference) และใช้สถิติการทดสอบสมมุติฐาน
3.4.3 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ,
อาชี พแลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความภักดีของผูบ้ ริ โภคโดยใช้สถิติไคสแควร์ สําหรับการทดสอบ
ความเป็ นอิสระต่อกัน (Chi-square test for independence) เป็ นสถิติที่ใช้กบั ตัวแปร มีระดับการวัด
Nominal Scaleหรื อข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็ นคุณลักษณะเชิงคุณภาพและใช้สถิติสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (Spearman rank correlation coefficient หรื อ Spearman's rho) เป็ นวิธีที่
ใช้วดั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรื อข้อมูล 2 ชุด โดยที่ตวั แปร หรื อข้อมูล 2 ชุดนั้นจะต้องอยูใ่ น
รู ปของข้อมูลในมาตราจัดอันดับ (Ordinal scale) ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การทดสอบข้อมูลใน
ลักษณะนี้ จะเป็ นการทดสอบว่าข้อมูลที่ ได้เป็ นไปตามคาดหวัง (Expected) ไว้หรื อไม่ หรื ออาจจะ
ทดสอบว่าตัวแปร (Variable) มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถทดสอบได้ดว้ ย Ftest หรื อ T-test ซึ่ งเป็ นสถิติแบบพารามิตริ ก (Parametric Statistics) แต่จะสามารถทดสอบได้ดว้ ยค่า
ไคสแควร์ ( ) ซึ่ งเป็ นสถิติแบบนอนพารามิตริ ก (Nonparametric Statistics) ซึ่ งเป็ นสถิติที่ไม่
คํานึงถึงลักษณะการแจกแจงของประชากร
3.4.4 ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงจากสํานักงานสถิติแห่ งชาติสาํ มะโนประชากรและเคหะ (Pearson
product-moment correlation coefficient) สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้สัญลักษณ์ rxy เป็ น
วิธีที่ใช้วดั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรื อข้อมูล 2 ชุด โดยที่ตวั แปร หรื อข้อมูล 2 ชุดนั้นจะต้องอยู่
ในรู ปของข้อมูลในมาตราอันตรภาคหรื ออัตราส่ วน (Interval or Ratio scale) เช่ น การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์และความภักดีของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
3.4.5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน โดยตัวแปร (Variable) ที่ใช้ในการเขียนสมการทางสังคมศาสตร์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือตัว
แปรเชิงปริ มาณ (Quantitative Variable) เป็ นตัวแปรที่สามารถวัดค่าได้เช่น อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เป็ นต้น ตัวแปรอีกประเภทหนึ่ งได้แก่ตวั แปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) เป็ นตัวแปรที่ไม่
สามารถวัดค่าได้เช่ นเพศอาชี พเป็ นต้นโดยที่ตวั แปรเหล่านี้ ก็มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามดังนั้นในการ
เขียนสมการพยากรณ์เพื่อพยากรณ์ตวั แปรตามนอกจากจะให้ความสําคัญกับตัวแปรเชิงปริ มาณแล้วตัว
แปรเชิงคุณภาพก็มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันแต่ในการวิเคราะห์การถดถอยซึ่งถ้ามีความจําเป็ นใน
การนําตัวแปรเหล่านี้มาใช้ในสมการพยากรณ์สามารถกระทําได้โดยจัดกระทําตัวแปรดังกล่าวให้เป็ น
ตัวแปรจัดประเภท (Categorical Variable) หรื อตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) เพื่อนําไปวิเคราะห์การ
ถดถอย (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2550) และกําหนดให้ตวั แปรอิสระในการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย
SEX คือ เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)โดยแบ่งเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย และ เพศหญิง เพศของกลุ่มตัวอย่างในที่น้ ีจะใช้ตวั แปรหุ่น (Dummy Variable)
โดยกําหนดให้
0 = เพศชาย
1 = เพศหญิง
AGE คือ อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
CAREER คือ อาชีพเป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)ในที่น้ ีจะ
ใช้ตวั แปรหุ่น (Dummy Variable)
โดยกําหนดให้
1 = นักศึกษา
2 = พนักงานเอกชน
3 = พนักงานรัฐวิสากิจ
4 = ข้าราชการ
5 = เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่ วนตัว
6 = อื่น ๆ
INC คือ รายได้ส่วนบุคคลหรื อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาทต่อเดือน) เป็ นระดับการวัดข้อมูล
แบบประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
โดยกําหนดให้
1 = รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,0000 บาท
2 = รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 35,000 บาท
3 = รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 60,000 บาท
4 = รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 80,000 บาท
5 = รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001 - 100,000 บาท
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6 = รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 บาทขึ้นไป
5.6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาด และสร้างสมการในการพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาด เกณฑ์
การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาด ที่ ส่งผลต่ อ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค ได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สัมพันธ์ (Rules of Thumb about the Strength of
Correlation Coefficients) ไว้ดงั นี้
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สัมพันธ์ (r)
ระดับความสั มพันธ์
ทิศทางความสั มพันธ์
0.90 < r > 1.00
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมากที่สุด
ทิศทางเดียวกัน
0.70 < r > 0.89
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
ทิศทางเดียวกัน
0.50 < r > 0.69
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน
0.30 < r > 0.49
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับน้อย
ทิศทางเดียวกัน
0.00 < r > 0.29
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับน้อยที่สุด
ทิศทางเดียวกัน
-0.90 < r > -1.00
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมากที่สุด
ทิศทางตรงกันข้าม
-0.70 < r > -0.89
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
ทิศทางตรงกันข้าม
-0.50 < r > -0.69
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ทิศทางตรงกันข้าม
-0.30 < r > -0.49
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับน้อย
ทิศทางตรงกันข้าม
0.00 < r > -0.29
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับน้อยที่สุด
ทิศทางตรงกันข้าม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การนําเสนอผลกาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์
แคร์ ที่มีต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี”ในบทนี้ แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 7 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปั จจัยทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจคาร์แคร์ ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์
ระดับ ความภัก ดี ข องผู ้บ ริ โ ภคในจัง หวัด ชลบุ รี ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด ชลบุ รี ตอนที่ 6 ผลการทดสอบ
สมมุติฐ านความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั ความภักดี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ชลบุรี ตอนที่ 7 ผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์
แคร์ กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิ พล
ของปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มีต่อ ความภักดี ของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัดชลบุ รี ตอนที่ 9 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิ พลของปั จจัยทางการตลาดที่มีต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ชลบุรี และตอนที่ 10 สรุ ปผลทดสอบสมมติฐานปั จจัยทางการตลาดที่มีต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดชลบุรีรายละเอียดของแต่ละส่ วน มีดงั นี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency; n) และคิดเป็ นร้อยละ (Percentage; %) แสดงดังตารางที่
4.1 - 4.4
ตารางที่ 4.1 แสดงการกระจายจํานวน และร้อยละ จําแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
จํานวนตัวอย่ าง (คน)
ร้ อยละ
เพศ
39
156
- ชาย
61
244
- หญิง
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มากกว่า จํานวน 244 คนคิดเป็ นร้อยละ 39 และเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39
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ตารางที่ 4.2 แสดงการกระจายจํานวน และร้อยละ จําแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
จํานวนตัวอย่ าง (คน)
ร้ อยละ
อายุ
18.5
74
- ตํ่ากว่า 20 ปี
26
104
- 21- 25 ปี
19
76
- 26 - 30 ปี
17
68
- 31 - 35 ปี
10.5
42
- 36 - 40 ปี
3.5
14
- 41 - 45 ปี
2.8
11
- 46 - 50 ปี
2.8
11
- 51 - มากกว่า 60 ปี
x̄= 3.10, SD = 1.741
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็ นช่วงอายุต่าํ กว่า 20 ปี
จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ช่วงอายุ 21- 25 ปี จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 ช่วงอายุ 31 35 ปี จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ19 ช่วงอายุ 36 - 40 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ17 ช่วงอายุ 41
- 45 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 ช่วงอายุ 46 - 50 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และช่วง
อายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
ตารางที่ 4.3 แสดงการกระจายจํานวน และร้อยละ จําแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์

จํานวนตัวอย่ าง (คน)

ร้ อยละ

137
119
69
22
37
16

34.3
29.8
17.3
5.5
9.3
4.0

อาชีพ
-

นักศึกษา
พนักงานเอกชน
พนักงานรัฐวิสากิจ
ข้าราชการ
เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่ วนตัว
อื่น ๆ (โปรดระบุ………….............……….)
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ตารางที่ 4.3 แสดงการกระจายจํานวน และร้อยละ จําแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
x̄ = 2.38, SD = 1.441
รวม
400
100

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักศึกษาจํานวน 137
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3 พนักงานเอกชนจํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8 พนักงานรัฐวิสากิจ
จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 ข้าราชการจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 เจ้าของกิจการ /ธุรกิจ
ส่ วนตัว จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 และอื่น ๆ จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
ตารางที่ 4.4 แสดงการกระจายจํานวน และร้อยละ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
จํานวนตัวอย่ าง (คน)
ร้ อยละ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
18.8
75
- ตํ่ากว่า 15,000 บาท
65
260
- 15,001 - 35,000 บาท
2.3
9
- 35,001 - 60,000 บาท
9
36
- 60,001 - 80,000 บาท
2
8
- 80,001 - 100,000 บาท
3
12
- 100,001 บาทขึ้นไป
x̄= 2.20, SD = 1.093
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็ นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีจาํ นวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 35,000 บาท
จํานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 60,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 80,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 80,001 - 100,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 บาท
ขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3
สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61 อายุระหว่าง 21- 25
ปี คิดเป็ นร้อยละ 26 อาชีพนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 34.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 35,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 66.3

75

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์
การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ประกอบด้วย 6 ด้านที่สาํ คัญ คือ
ด้านทําเลที่ต้ งั ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ด้านนโยบายราคา ด้านส่ วนประสมการ
สื่ อสารการตลาด ด้านออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้าและด้านการบริ การลูกค้าสามารถสรุ ปใน
ภาพรวมได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ
ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์โดยภาพรวม
ระดับความสํ าคัญ
ปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์
SD
แปลผล
อันดับ
1. ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
3.292 0.524
ปานกลาง
1
2. ด้านทําเลที่ต้ งั
3.283 0.576
ปานกลาง
2
3. ด้านการบริ การลูกค้า
3.205 0.593
ปานกลาง
3
4. ด้านนโยบายราคา
3.149 0.398
ปานกลาง
4
5. ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า
3.048 0.756
ปานกลาง
5
6. ด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
3.020 0.118
ปานกลาง
6
ภาพรวมทั้งหมด
3.166 0.494
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.5 แสดงค่ า เฉลี่ ยของข้อ มู ล ปั จ จัยทางการตลาดสํา หรั บธุ ร กิ จ คาร์ แคร์ ใ น
ภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านความหลากหลายของประเภท
สิ นค้า ในระดับปานกลางเป็ นอันดับแรก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.292 อันดับ 2 คือ ด้านทําเลที่ต้ งั ในระดับ
ปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.283 อันดับ 3 คือ ด้านการบริ การลูกค้า ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.205 อันดับ 4 คือ ด้านนโยบายราคา ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.149 อันดับ 5 คือ ด้านการ
ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.048 และอันดับสุ ดท้าย คือ
ด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.020
จากการพิจารณาภาพรวมของข้อมูลปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ในภาพรวม
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.166
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.494 แปลผลความคิดเห็นของลูกค้าในตัวแปลทําเลที่ต้ งั มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง และสามารถจําแนกอกมารายด้านตามอันดับ ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ตัวแปรความหลากหลาย
ระดับความสํ าคัญ
ตัวแปรความหลากหลายของประเภทสิ นค้ า
SD แปลผล อันดับ
1.ความแตกต่างหรื อโดนเด่นให้ตวั ผลิตภัณฑ์
3.523 0.561 มาก
1
2.ผลิตภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
3.488 0.592 มาก
2
3.คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีเยีย่ มและเชื่อถือได้
3.225 0.648 ปานกลาง 3
4.ความคงทนและอายุของการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ที่
3.185 0.646 ปานกลาง 4
ยาวนาน
5.ความมีชื่อเสี ยงและความน่าสนใจของสิ นค้าและบริ การ
3.040 0.812 ปานกลาง 5
ภาพรวมทั้งหมด
3.292 0.652 มาก
จากตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยตัวแปรความหลากหลายของประเภทสิ นค้า พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความแตกต่างหรื อโดนเด่นให้ตวั ผลิตภัณฑ์ ในระดับเป็ น
อันดับแรก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.523 อันดับ 2 คือ ผลิตภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ใน
ระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.488 อันดับ 3 คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีเยีย่ มและเชื่อถือได้ ในระดับปาน
กลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.225 อันดับ 4 คือ ความคงทนและอายุของการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ที่
ยาวนาน ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.185 และอันดับสุ ดท้าย คือ ความมีชื่อเสี ยงและความ
น่าสนใจของสิ นค้าและบริ การ ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.040
ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.292 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.652 แปลผลความคิดเห็นของลูกค้าในตัวแปร
ทําเลที่ต้ งั มีความคิดเห็นในระดับมาก
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ตวั แปรทําเลที่ต้ งั
ระดับความสํ าคัญ
ตัวแปรทําเลที่ต้งั
SD
แปลผล
อันดับ
1.สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง
3.303
0.634
ปานกลาง
1
2.มีสถานที่จอดรถสะดวกสําหรับผูม้ ารับ
3.285
0.620
ปานกลาง
2
บริ การ
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ตวั แปรทําเลที่ต้ งั (ต่อ)
ระดับความสํ าคัญ
ตัวแปรทําเลที่ต้งั
SD
แปลผล
อันดับ
3.ทําเลของร้านมีทางเข้า-ออก สะดวก
3.280
0.598
ปานกลาง
3
4.มีทาํ เลอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัยหรื อที่ทาํ งานของท่าน
3.275
0.592
ปานกลาง
4
5.มีทาํ เลที่ต้ งั สะดวกในการเดินทางไปใช้
3.273
0.608
ปานกลาง
5
ภาพรวมทั้งหมด
3.283
0.610
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยด้านทําเลที่ต้ งั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับสถานที่กว้างขวาง โอ่โถง ในระดับปานกลางเป็ นอันดับแรก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.303
อันดับ 2 มีสถานที่จอดรถสะดวกสําหรับผูม้ ารับบริ การ ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.285
อันดับ 3 คือ ทําเลของร้านมีทางเข้า-ออก สะดวก ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.280 อันดับ 4
คือ มีทาํ เลอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัยหรื อที่ทาํ งานของท่าน ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.275 และ
อันดับสุ ดท้าย คือ มีทาํ เลที่ต้ งั สะดวกในการเดินทางไปใช้ ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.273
ในภาพรวมมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับตัวแปรทําเลที่ ต้ งั ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.283 และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ ากับ 0.610 แปลผลความคิ ดเห็ นของลูกค้า ในตัวแปรทํา เลที่ ต้ งั มี ค วาม
คิดเห็นในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ตวั แปรการบริ การลูกค้า
ระดับความสํ าคัญ
ตัวแปรการบริการลูกค้ า
SD แปลผล อันดับ
1.พนักงานใส่ ใจกับสิ่ งที่ได้สญ
ั ญาไว้กบั ท่านและติดตามทํา
3.290 0.680 ปานกลาง
1
จนสําเร็ จลุล่วงไป
2.พนักงานรับเข้ามาให้บริ การในทันทีที่ท่านปรากฏตัว
3.203 0.691 ปานกลาง
2
3.พนักงานตอบทุกข้อสงสัยในเรื่ องสิ นค้าและบริ การได้
3.188 0.706 ปานกลาง
3
4.พนักงานให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง
3.178 0.676 ปานกลาง
4
5.พนักงานสร้างความประทับใจโดยให้บริ การมากกว่า
3.165 0.677 ปานกลาง
5
ภาพรวมทั้งหมด
3.205 0.686 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยตัวแปรการบริ การลูกค้าพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับพนักงานใส่ ใจกับสิ่ งที่ได้สัญญาไว้กบั ท่านและติ ดตามทําจนสําเร็ จลุล่วงไป ใน
ระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.290 เป็ นอันดับแรก อันดับ 2 คือ พนักงานรับเข้ามาให้บริ การ
ในทันทีที่ท่านปรากฏตัว ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.203 อันดับ 3 คือ พนักงานตอบทุกข้อ
สงสัยในเรื่ องสิ นค้าและบริ การได้ ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.188 อันดับ 4 คือ พนักงานให้
การต้อนรั บท่านอย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง ในระดับปานกลาง ที่ ระดับค่าเฉลี่ ย 3.178 และอันดับ
สุ ดท้าย คือ พนักงานสร้างความประทับใจโดยให้บริ การมากกว่า ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.165
ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการบริ การลูกค้าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.205 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.686 แปลผลความคิดเห็นของลูกค้าในตัวแปรส่ วนประสมการ
สื่ อสารการตลาดมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.9 แสดงแสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปั จจัยทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ตวั แปรนโยบายราคา
ระดับความสํ าคัญ
ด้ านนโยบายราคา
SD แปลผล อันดับ
1.มีการแสดงราคาค่าบริ การชัดเจน
3.178 0.512 ปานกลาง 1
2.มีการแจ้งค่าบริ การก่อนการให้บริ การ
3.153 0.447 ปานกลาง 2
3.มีการแจ้งรายละเอียดในการให้บริ การ เช่น ยีห่ อ้ นํ้ายาที่ใช้
3.148 0.426 ปานกลาง 3
4.อัตราค่าบริ การล้างรถยนต์สมเหตุสมผล
3.135 0.409 ปานกลาง 4
5.มีการให้ส่วนลดในการใช้บริ การ
3.130 0.411 ปานกลาง 5
ภาพรวมทั้งหมด
3.149 0.441 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยตัวแปรนโยบายราคาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับมีการแสดงราคาค่าบริ การชัดเจน ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.178 อันดับ 2
คือ มีการแจ้งค่าบริ การก่อนการให้บริ การ ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.153 อันดับ 3 คือ มีการ
แจ้ง รายละเอี ย ดในการให้บ ริ ก าร เช่ น ยี่ห้อ นํ้า ยาที่ ใ ช้ ในระดับ ปานกลางที่ ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย 3.148
อันดับ 4 คือ อัตราค่าบริ การล้างรถยนต์สมเหตุสมผล ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.135 และ
อันดับสุ ดท้าย คือ มีการให้ส่วนลดในการใช้บริ การ ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.130
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ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับตัวแปรนโยบายราคา ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.149 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.441 แปลผลความคิดเห็นของลูกค้าในตัวแปรนโยบายราคามี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปั จจัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ตวั แปรการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า
ระดับความสํ าคัญ
ด้ านการออกแบบร้ านและการจัดวางสิ นค้ า
SD
แปลผล อันดับ
1.มีการออกแบบร้านที่น่าสนใจ มีความดึงดูด
3.120 0.698 ปานกลาง 1
2.ป้ ายแสดงรายการสิ นค้า ราคาสิ นค้าและป้ ายโฆษณา
3.068 0.833 ปานกลาง 2
สิ นค้ามองเห็นชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย
3.การจัดวางสิ นค้าที่ทาํ ให้เกิดการดึงดูด
3.060 0.817 ปานกลาง 3
4.มีบรรยากาศภายนอกร้านสบาย
3.053 0.791 ปานกลาง 4
5.มีพ้นื ที่ภายในและภายนอกร้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3.050 0.799 ปานกลาง 5
และน่าสนใจ
3.070 0.788 ปานกลาง
ภาพรวมทั้งหมด
จากตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยตัวแปรการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับมีการออกแบบร้านที่น่าสนใจ มีความดึงดูดในระดับปาน
กลางเป็ นอันดับแรก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.120 อันดับ 2 คือ ป้ ายแสดงรายการสิ นค้า ราคาสิ นค้าและป้ าย
โฆษณาสิ นค้ามองเห็นชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.068 อันดับ 3 คือ
การจัดวางสิ นค้าที่ทาํ ให้เกิดการดึงดูดในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.060 อันดับ 4 คือ มี
บรรยากาศภายนอกร้านสบายในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.053 และอันดับสุ ดท้าย คือ มีพ้ืนที่
ภายในและภายนอกร้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและน่าสนใจในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.050
ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.070 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.788 แปลผลความคิดเห็นของลูกค้าในตัว
แปรส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.11 แสดงแสดงแสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปั จจัยทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ตวั แปรส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
ระดับความสํ าคัญ
ตัวแปรส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
SD แปลผล อันดับ
1.มีโฆษณาผ่านสื่ ออย่างชัดเจน
3.038 0.257 ปานกลาง
1
2.มีคูปองส่ วนลด
3.020 0.244 ปานกลาง
2
3.มีการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อแรกรับส่ วนลด
3.015 0.212 ปานกลาง
3
4.มีการใช้คูปองสะสมเพือ่ แลกรับสิ นค้า
3.013 0.218 ปานกลาง
4
5.มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวัน
3.013 0.180 ปานกลาง
4
ภาพรวมทั้งหมด
3.020 0.222 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.11 แสดงค่า เฉลี่ยตัว แปรส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับมีโฆษณาผ่านสื่ ออย่างชัดเจน ในระดับปานกลาง เป็ นอันดับ
แรก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.038 อันดับ 2 คือ มีคูปองส่ วนลด ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.020 อันดับ 3
คือ มีการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อแรกรับส่ วนลด ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.015 อันดับ 4 คือ
มีการใช้คูปองสะสมเพื่อแลกรับสิ นค้า ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.013 และอันดับสุ ดท้าย
คือ การลดราคาในบางช่วงเวลาของวัน ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.013
ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.020 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.222 แปลผลความคิดเห็นของลูกค้าในตัวแปร
ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ความภักดี ของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 3 ด้านที่ สําคัญ ด้านความเชื่ อมัน่
(Confidential) ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผูบ้ ริ โภค (Centrality) และด้านความง่ายในการเข้าถึง
(Accessibility) และสามารถจําแนกออกมารายด้านตามอันดับ ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ
ความสําคัญของความภักดีของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม
ระดับความสํ าคัญ
ความภักดีของผู้บริโภค
SD
แปลผล อันดับ
1. ด้านความเชื่อมัน่
3.278
0.614 ปานกลาง
1
2. ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3.272
0.592 ปานกลาง
2
3. ด้านความง่ายในการเข้าถึง
3.272
0.592 ปานกลาง
2
ภาพรวมทั้งหมด
3.274
0.599 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลความภักดีของผูบ้ ริ โภคในภาพรวม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านความเชื่อมัน่ ในระดับปานกลางเป็ นอันดับแรก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.278 อันดับ 2 ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคและด้านความง่ายในการเข้าถึง ในระดับ
ปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.272 และ 3.272
จากการพิจารณาภาพรวมของข้อมูลความภักดีของผูบ้ ริ โภคในภาพรวมผูบ้ ริ โภคมี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีของผูบ้ ริ โภคค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.274 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.599 แปลผลความคิดเห็นของลูกค้าความภักดีของผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
และสามารถจําแนกออกมารายด้านตามอันดับ ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ
ความสําคัญของความภักดีของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อร้านคาร์แคร์ในด้านความเชื่อมัน่
ระดับความสํ าคัญ
ความภักดีของผู้บริโภค
SD
แปลผล อันดับ
1.ท่านเชื่อว่าร้านคาร์แคร์น้ ีจะเสนอสิ นค้าและการบริ การ
3.280 0.606 ปานกลาง
3
ที่ดีที่สุดให้ท่านเสมอ
2.ท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้บริ การของคาร์แคร์น้ ี
ถึงแม้วา่ จะมีร้านคาร์แคร์ร้านอื่นนั้นมีขอ้ เสนอที่ดีกว่าก็ 3.280 0.619 ปานกลาง
3
ตาม
3.ท่านมีความผูกผันกับสิ นค้าและการบริ การ ที่ร้านคาร์
3.238 0.526 ปานกลาง
4
แคร์แห่งนี้เสนอให้
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ
ความสําคัญของความภักดีของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อร้านคาร์แคร์ในด้านความเชื่อมัน่
(ต่อ)
ระดับความสํ าคัญ
ความภักดีของผู้บริโภค
SD
แปลผล อันดับ
4.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์แห่งนี้น่าเข้าไปใช้บริ การ
3.305 0.669 ปานกลาง
1
5.ท่านคิดว่าสื่ อโฆษณาที่ทางร้านนําเสนอให้ท่านทราบ
3.288 0.649 ปานกลาง
2
มีความเป็ นจริ งและมีความน่าเชื่อถือ
ภาพรวมทั้งหมด
3.278 0.614 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่อมัน่ (Confidential)
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับมีท่านเชื่อว่าร้านคาร์แคร์ น้ ีจะเสนอสิ นค้าและ
การบริ การที่ดีที่สุดให้ท่านเสมอในระดับปานกลาง เป็ นอันดับแรก คือ ท่านคิดว่าร้านคาร์ แคร์ แห่ งนี้
น่าเข้าไปใช้บริ การ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.305 อันดับ 2 คือ ท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้บริ การของคาร์แคร์
นี้ ถึงแม้ว่าจะมีร้านคาร์ แคร์ ร้านอื่นนั้นมี ขอ้ เสนอที่ดีกว่าก็ตาม ในระดับปานกลาง ที่ ระดับค่าเฉลี่ย
3.288 อันดับ 3 คือ ท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้บริ การของคาร์แคร์ น้ ี ถึงแม้ว่าจะมีร้านคาร์แคร์ ร้านอื่น
นั้นมีขอ้ เสนอที่ดีกว่าก็ตามและท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้บริ การของคาร์ แคร์ น้ ี ถึงแม้ว่าจะมีร้านคาร์
แคร์ร้านอื่นนั้นมีขอ้ เสนอที่ดีกว่าก็ตาม ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.280 และอันดับสุ ดท้าย
คือ ท่ านมีความผูกผันกับสิ นค้าและการบริ การ ที่ร้านคาร์ แคร์ แห่ งนี้ เสนอให้ในระดับปานกลางที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.288
ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่ อมัน่ ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ า กับ 3.278 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานรวม เท่ า กับ 0.614 แปลผลความคิ ด เห็ นของลู ก ค้า ใน
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่อมัน่ มีความคิดเห็นในระดับปานกลา
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ
ความสําคัญของความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านคาร์แคร์ในด้านการเข้าไปอยู่
กลางใจผูบ้ ริ โภค
ระดับความสํ าคัญ
SD
แปลผล

ความภักดีด้านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค
1.เมื่อท่านต้องการจะล้างรถท่านจะนึกถึงร้านที่ท่านใช้ประจํา
อยูเ่ สมอ
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3.313

0.641

ปานกลาง

อันดับ
1

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ
ความสําคัญของความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านคาร์แคร์ในด้านการเข้าไปอยู่
กลางใจผูบ้ ริ โภค (ต่อ)
ระดับความสํ าคัญ
SD
แปลผล

ความภักดีด้านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค
2.ท่านบอกต่อถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีของร้านคาร์แคร์
ให้กบั ญาติหรื อคนรู ้จกั ของท่านเสมอ
3.ร้านคาร์แคร์ที่ท่านใช้บริ การอยูน่ ้ นั ถือเป็ นอันดับหนึ่งหรื อ
อันดับต้น ๆ ในความคิดของท่าน
4.ท่านให้ความสนใจกับคําแนะนําของพนักงานเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์และบริ การของร้านคาร์แคร์
5.ในครั้งต่อไป ถ้าท่านต้องการใช้บริ การล้างรถและมีแนวโน้ม
ว่าจะเลือกใช้บริ การล้างรถร้านนี้ต่อ
ภาพรวมทั้งหมด

อันดับ

3.310

0.636

ปานกลาง

2

3.280

0.563

ปานกลาง

3

3.253

0.543

ปานกลาง

4

3.248

0.540

ปานกลาง

5

3.272

0.592

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยความภักดีของผูบ้ ริ โภค ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
(Centrality) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับท่านบอกต่อถึงตัวผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่ดีของร้านคาร์แคร์ให้กบั ญาติหรื อคนรู ้จกั ของท่านเสมอ ในระดับปานกลาง เป็ นอันดับแรก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.313 อันดับ 2 คือ เมื่อท่านต้องการจะล้างรถท่านจะนึกถึงร้านที่ท่านใช้ประจําอยูเ่ สมอ
ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.310 อันดับ 3 คือ ร้านคาร์ แคร์ ที่ท่านใช้บริ การอยูน่ ้ นั ถือเป็ น
อันดับหนึ่งหรื ออันดับต้น ๆ ในความคิดของท่าน ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.280 อันดับ 4
คือ เมื่อท่านให้ความสนใจกับคําแนะนําของพนักงานเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และบริ การของร้ านคาร์
แคร์ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.253 และอันดับสุ ดท้าย คือในครั้งต่อไป ถ้าท่านต้องการใช้
บริ การล้างรถและมีแนวโน้มว่าจะเลือกใช้บริ การล้างรถร้านนี้ ต่อ ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.248
ในภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับความภักดี ของผูบ้ ริ โ ภค ด้า นการเข้า ไปอยู่ก ลางใจ
ผูบ้ ริ โภค ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.281 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.585 แปลผลความ
คิดเห็นของลูกค้าในความภักดี ของผูบ้ ริ โภค ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็ นใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ
ความสําคัญของความภักดีของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อร้านคาร์แคร์ในด้านความง่ายใน
การเข้าถึง

3.313

ระดับความสําคัญ
SD
แปลผล
0.641 ปานกลาง

3.310

0.636

ปานกลาง

2

3.280

0.563

ปานกลาง

3

3.253
3.248
3.272

0.543
0.540
0.592

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4
5

ความภักดีด้านความง่ายในการเข้ าถึง
1.เมื่อทางร้านคาร์แคร์จดั กิจกรรมใด ๆ ท่านยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น
2.ด้วยการบริ การที่เป็ นกันเองและความน่าไว้วางใจของร้านคาร์แคร์ ทําให้ท่าน
เข้ามาใช้บริ การ
3.กระบวนการมนการทํางานของร้านคาร์แคร์มีความคล่องตัว ไม่ซบั ซ้อนและ
สะดวกในการใช้บริ การ
4.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์แห่งนี้มีสินค้าและบริ การครอบคลุมต่อการใช้บริ การ
5.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์มีสินค้าและบริ การที่เหมาะสมกับรถของท่าน
ภาพรวมทั้งหมด

อันดับ
1

จากตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยความภักดี ของผูบ้ ริ โภค ด้านความง่ ายในการเข้าถึ ง
(Accessibility) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ เมื่ อทางร้ านคาร์ แคร์ จัด
กิจกรรมใด ๆ ท่านยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น ในระดับปานกลาง เป็ นอันดับแรก ที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.313 อันดับ 2 คือ ด้วยการบริ การที่เป็ นกันเองและความน่าไว้วางใจของร้านคาร์แคร์ ทําให้ท่านเข้ามา
ใช้บริ การ ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.310 อันดับ 3 คือ กระบวนการมนการทํางานของร้าน
คาร์ แคร์ มีความคล่องตัว ไม่ซบั ซ้อนและสะดวกในการใช้บริ การ ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.280 อันดับ 4 คือ ท่านคิดว่าร้านคาร์ แคร์แห่ งนี้มีสินค้าและบริ การครอบคลุมต่อการใช้บริ การ ใน
ระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.253 และสุ ดท้าย คือ ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์ มีสินค้าและบริ การที่
เหมาะสมกับรถของท่าน ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.248
ในภาพรวมมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความภักดี ของผูบ้ ริ โภค ด้านความง่ ายในการเข้าถึ ง
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.272 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.592 แปลผลความคิดเห็นของ
ลูกค้าในความภักดีของผูบ้ ริ โภค ด้านความง่ายในการเข้าถึงมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ระดับความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความภักดี ป ระกอบด้ว ย 3
ด้า นที่ สํา คัญ ด้า นความเชื่ อ มั่น
(Confidential) ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผูบ้ ริ โภค (Centrality) และด้านความง่ายในการเข้าถึง
(Accessibility)โดยผูต้ อบแบบสอบถามคื อผูบ้ ริ โภคที่ เ ป็ นลู กค้าที่ เ ข้า มาใช้บริ การร้ า นคาร์ แคร์ ใ น
จังหวัดชลบุรี และสามารถจําแนกออกมารายด้านตามอันดับ ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.16 แสดงระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่อมัน่
องค์ประกอบของความภักดี
ด้านความเชื่อมัน่
1.ท่านเชื่อว่าร้านคาร์แคร์ น้ ีจะเสนอสิ นค้าและการ
บริ การที่ดีที่สุดให้ท่านเสมอ
2.ท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้บริ การของคาร์แคร์
นี้ ถึงแม้วา่ จะมีร้านคาร์แคร์ร้านอื่นนั้นมีขอ้ เสนอที่
ดีกว่าก็ตาม
3.ท่านมีความผูกผันกับสิ นค้าและการบริ การ ที่
ร้านคาร์แคร์แห่ งนี้เสนอให้
4.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์แห่ งนี้ น่าเข้าไปใช้บริ การ
5.ท่านคิดว่าสื่ อโมษณาที่ทางร้านนําเสนอให้ท่าน
ทราบ มีความเป็ นจริ งและมีความน่าเชื่อถือ

ระดับความภักดี(ร้ อยละ)
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด

SD

ความหมาย

8.3

11.3

80.3

-

0.3

3.280 0.606

พอใจมากหรื อ
ซื้ อนาน ๆ ครั้ง

8.8

10.0

80.5

-

0.8

3.280 0.619

พอใจมากหรื อ
ซื้ อนาน ๆ ครั้ง

4.8

14.0

81.0

-

0.3

3.238 0.526

11.5

7.0

81.3

-

0.3

3.305 0.669

10.8

7.3

82.0

-

-

3.288 0.649

เฉลีย่ รวมระดับความภักดี ด้านความเชื่อมั่น

3.278 0.614

พอใจมากหรื อ
ซื้ อนาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรื อ
ซื้ อนาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรื อ
ซื้ อนาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรือ
ซื้อนาน ๆ ครั้ง

จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความภักดี ด้านความเชื่อมัน่ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับความภักดี ที่พอใจมากหรื อผูบ้ ริ โภคจะเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนาน ๆ ครั้ ง โดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.278 (SD = 0614) สําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อมีคะแนนเกี่ยวกับรายข้อที่
ท่านเชื่ อว่าร้านคาร์ แคร์ น้ ี จะเสนอสิ นค้าและการบริ การที่ดีที่สุดให้ท่านเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.280
(SD = 0.606) รายข้อที่ท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้บริ การของคาร์ แคร์น้ ี ถึงแม้ว่าจะมีร้านคาร์ แคร์ร้าน
อื่นนั้นมีขอ้ เสนอที่ดีกว่าก็ตามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.280 (SD = 0.619) รายข้อที่ท่านมีความผูกผันกับ
สิ นค้าและการบริ การ ที่ร้านคาร์แคร์แห่งนี้เสนอให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.238 (SD = 0.526) รายข้อที่ท่าน
คิดว่าร้านคาร์แคร์แห่งนี้น่าเข้าไปใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.305 (SD = 0.669) และรายข้อที่ท่านคิด
ว่าสื่ อโฆษณาที่ทางร้านนําเสนอให้ท่านทราบ มีความเป็ นจริ งและมีความน่ าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.288 (SD = 0.649)
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ตารางที่ 4.17 แสดงระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
องค์ประกอบของความภักดี
ด้านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค
1.เมื่อท่านต้องการจะล้างรถท่านจะนึกถึงร้านที่
ท่านใช้ประจําอยูเ่ สมอ
2.ท่านบอกต่อถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีของ
ร้านคาร์แคร์ให้กบั ญาติหรื อคนรู ้จกั ของท่าน
เสมอ
3.ร้านคาร์แคร์ที่ท่านใช้บริ การอยูน่ ้ นั ถือเป็ น
อันดับหนึ่งหรื ออันดับต้น ๆ ในความคิดของท่าน
4.ท่านให้ความสนใจกับคําแนะนําของพนักงาน
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และบริ การของร้านคาร์แคร์
5.ในครั้งต่อไป ถ้าท่านต้องการใช้บริ การล้างรถ
และมีแนวโน้มว่าจะเลือกใช้บริ การล้างรถร้านนี้
ต่อ

ระดับความภักดี(ร้ อยละ)
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด

SD

ความหมาย

14.3

14.0

65.5

1.5

4.8

3.313 0.641

พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง

15.5

14.8

63.5

2.0

4.3

3.310 0.636

พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง

12.3

19.3

63.5

1.8

3.3

10.5

18.8

65.3

2.3

3.3

12.8

17.8

62.3

2.3

5.0

เฉลีย่ รวมระดับความภักดีด้านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค

พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรื อซื้อ
3.253 0.543
นาน ๆ ครั้ง
3.280 0.563

3.248 0.540

พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง

3.272 0.592

พอใจมากหรือซื้อ
นาน ๆ ครั้ง

จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความภักดี ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
โดยรวมอยูใ่ นระดับความภักดีที่พอใจมากหรื อผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนาน ๆ ครั้ง โดย
พิจารณาค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.272 (SD = 0.592) สําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อมีคะแนนเกี่ยวกับ
ข้อที่เมื่อท่านต้องการจะล้างรถท่านจะนึกถึงร้านที่ท่านใช้ประจําอยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.313 (SD =
0.641) รายข้อที่ท่านบอกต่อถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีของร้ านคาร์ แคร์ ให้กบั ญาติหรื อคนรู ้ จกั
ของท่านเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.310 (SD = 0.636) รายข้อที่ร้านคาร์ แคร์ ที่ท่านใช้บริ การอยูน่ ้ นั ถือ
เป็ นอันดับหนึ่งหรื ออันดับต้น ๆ ในความคิดของท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.280 (SD = 0.563) รายข้อท่าน
ให้ความสนใจกับคําแนะนําของพนักงานเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และบริ การของร้านคาร์ แคร์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.253 (SD = 0.543) และรายข้อในครั้งต่อไป ถ้าท่านต้องการใช้บริ การล้างรถและมีแนวโน้มว่า
จะเลือกใช้บริ การล้างรถร้านนี้ต่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.248 (SD = 0.540)
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ตารางที่ 4.18 แสดงระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความง่ายในการเข้าถึง
องค์ประกอบของความภักดี
ด้านความง่ ายในการเข้ าถึง
1.ด้วยการบริ การที่เป็ นกันเองและความน่า
ไว้วางใจของร้านคาร์แคร์ ทําให้ท่านเข้ามาใช้
บริ การ
2.กระบวนการทํางานของร้านคาร์แคร์ มีความ
คล่องตัว ไม่ซบั ซ้อนและสะดวกในการใช้บริ การ
3.เมื่อทางร้านคาร์แคร์จดั กิจกรรมใด ๆ ท่านยินดี
ที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น
4.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์แห่ งนี้มีสินค้าและ
บริ การครอบคลุมต่อการใช้บริ การ
5.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์มีสินค้าและบริ การที่
เหมาะสมกับรถของท่าน

ระดับความภักดี(ร้ อยละ)
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด

SD

9.5

11.3

79.3

-

-

3.313 0.641

8.3

13.0

78.8

-

-

3.310 0.636

10.0

10.5

79.5

-

-

3.280 0.563

81.5

10.8

7.8

-

-

3.253 0.543

79.3

16.8

4.0

-

-

3.248 0.540

เฉลีย่ รวมระดับความภักดีด้านความง่ ายในการเข้ าถึง

3.284 0.599

ความหมาย

พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรื อซื้อ
นาน ๆ ครั้ง
พอใจมากหรือซื้อ
นาน ๆ ครั้ง

จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความภักดี ด้านความง่ายในการเข้าถึ ง
โดยรวมอยูใ่ นระดับความภักดีที่พอใจมากหรื อผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนาน ๆ ครั้ง โดย
พิจารณาค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.284 (SD = 0.599) สําหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อมีดว้ ยการบริ การที่
เป็ นกันเองและความน่ าไว้วางใจของร้ านคาร์ แคร์ ทําให้ท่านเข้ามาใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ ากับ
3.313 (SD = 0.641) รายข้อที่กระบวนการทํางานของร้านคาร์ แคร์ มีความคล่องตัว ไม่ซบั ซ้อนและ
สะดวกในการใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.310 (SD = 0.636) รายข้อที่เมื่อทางร้านคาร์ แคร์ จดั
กิจกรรมใด ๆ ท่านยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.280 (SD = 0.563) รายข้อที่ท่าน
คิดว่าร้ านคาร์ แคร์ แห่ งนี้ มีสินค้าและบริ การครอบคลุมต่อการใช้บริ การมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.253
(SD = 0.543) และรายข้อที่ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์ มีสินค้าและบริ การที่เหมาะสมกับรถของท่านมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.248 (SD = 0.540)
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่ อความภักดีของ
ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ส่ง ผลต่ อ ความภักดี ข อง
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรีในด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความภักดีของผูบ้ ริ โภค สถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ Independent t-test ในด้านอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ
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ความภักดีของผูบ้ ริ โภค สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One-way ANOVA (One-Way
Analysis of Variance)
สมมุติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้ บริการที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่ างกันจะมีระดับความภักดี
แตกต่ างกัน
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ร้านคาร์แคร์ในจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศแตกต่างกัน
องค์ประกอบของความภักดี
1.ด้านความเชื่อมัน่
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
รวม

SD
ชาย
3.287
3.263
3.273
3.274

หญิง
3.272
3.292
3.272
3.279

ชาย
0.584
0.525
0.551
0.553

หญิง
0.534
0.526
0.537
0.532

t
0.649
0.099
0.011
0.253

P-Value
t - Prob
0.421
0.753
0.915
0.696

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ในภาพรวมแล้วผูใ้ ช้บริ การทั้ง ชาย และ หญิง มีความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ น
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ ในจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบในด้านต่าง ๆ
ขององค์ประกอบย่อยของความภักดีของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูใ้ ช้บริ การทั้งชายและหญิง มีความภักดีไม่
แตกต่างกัน ในด้านความเชื่อมัน่ ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคส่ วนและด้านความง่ายในการ
เข้าถึง
สมมุตฐิ านที่ 1.2 ผู้ใช้ บริการทีม่ อี ายุต่างกันจะมีระดับความภักดีทแี่ ตกต่ างกัน
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุที่แตกต่า งกันมี ผลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคม ใน
จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม
โดยระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ซึ่ งจะปฎิเสธสมมุติฐานหลัก H0 เมื่อพบว่า ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05
ดังนี้
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้าน
คาร์แคร์องค์ประกอบของความภักดีในจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุแตกต่างกัน
ความภักดีของผู้บริโภค
ด้านความเชื่อมัน่

ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค

ด้านความง่ายในการเข้าถึง

Sources of variance
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups

SS
7.208
114.518
121.726
6.569
103.119
109.688
8.942

df
7
392
399
7
392
399
7

Within Groups

108.094

392

Total

117.035

399

Ms
1.030
0.292

F
3.525

Sig.
0.001**

แปลผล
แตกต่าง

0.938
0.263

3.568

0.001**

แตกต่าง

1.277

4.632

0.000**

แตกต่าง

0.276

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-testโดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียวที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความ
เชื่อมัน่ จําแนกตามอายุมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05กล่าวคือ
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความเชื่อมัน่ แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้า
ไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคจําแนกตามอายุมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความ
ง่ายในการเข้าถึง จําแนกตามอายุมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความง่ายในการเข้าถึง แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่อมัน่ เมื่อจําแนกตามอายุ
และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย LSD
อายุ
ด้ านความเชื่อมั่น
ตํ่ากว่า 20ปี
21- 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
มากกว่า 60ปี

ตํ่ากว่ า 20ปี

21- 25 ปี

-

0.006**
-

3.186
3.254
3.158
3.268
3.395
3.486
3.836
3.545

ผลต่ างของค่าเฉลีย่ ระหว่ าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
0.907
0.008**
-

0.796
0.003**
0.708
-

0.000**
0.036**
0.000**
0.000**
-

0.196
0.869
0.219
0.152
0.162
-

46 – 50 ปี

มากกว่ า 60ปี

0.235
0.011**
0.212
0.295
0.000**
0.060
-

0.322
0.019**
0.293
0.394
0.001**
0.084
0.882
-

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.21 แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
ภาพรวม ด้านความเชื่อมัน่ จําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่าง ๆ มีความภักดี
โดยรวมในด้านความเชื่อมัน่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยที่
อายุ 36
-40 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าอายุ 31 - 35 ปี อายุ 21- 25 ปี อายุต่าํ กว่า 20 ปี และ อายุ 26 - 30 ปี
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคเมื่อ
จําแนกตามอายุและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย LSD
อายุ

ตํา่ กว่ า 20ปี

21- 25 ปี

-

0.371
-

ด้านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค
ตํ่ากว่า 20ปี
3.224
21- 25 ปี
3.285
26 – 30 ปี
3.166
31 – 35 ปี
3.229
36 – 40 ปี
3.319
41 – 45 ปี
3.300
46 – 50 ปี
3.891
มากกว่า 60ปี
3.545

ผลต่ างของค่ าเฉลีย่ ระหว่ าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
0.621
0.151
-

0.004**
0.000**
0.015**
-

0.377
0.850
0.191
0.001**
-

0.324
0.137
0.478
0.494
0.138
-

46 – 50 ปี

มากกว่า 60ปี

0.499
0.264
0.670
0.406
0.251
0.864
-

0.188
0.361
0.117
0.005**
0.451
0.077
0.131
-

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
ภาพรวม ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค จําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่าง
ๆ มีความภักดีโดยรวมในด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยที่ อายุ 36 - 40 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า อายุ 21- 25 ปี อายุ 31 - 35 ปี อายุต่าํ กว่า 20 ปี และ
อายุ 26 - 30 ปี
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความง่ายในการเข้าถึงเมื่อจําแนก
ตามอายุและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย LSD
อายุ

ตํ่ากว่า 20ปี

21- 25 ปี

-

0.948
-

ด้านความง่ายในการเข้าถึง
ตํ่ากว่า 20 ปี
3.189
21- 25 ปี
3.254
26 – 30 ปี
3.161
31 – 35 ปี
3.250
36 – 40 ปี
3.343
41 – 45 ปี
3.514
46 – 50 ปี
4.018
มากกว่า 60ปี
3.436

ผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุม่ Mean Difference (I-J)
26 – 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 41 – 45 ปี 46 – 50 ปี
0.245
0.233
-

0.011**
0.008**
0.154
-

0.377
0.850
0.191
0.000**
-

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.003**
-

มากกว่า 60ปี

0.877
0.851
0.457
0.142
0.461

0.509
0.521
0.942
0.509
0.131

0.004**
-

0.000**
0.537
-

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.23 แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
ภาพรวม ด้านความง่ายในการเข้าถึงจําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุต่าง ๆ มี
ความภักดีโดยรวมในด้านความง่ายในการเข้าถึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยที่ อายุ 41 - 45 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า อายุ 36 - 40 ปี อายุ 21- 25 ปี อายุ 31 - 35 ปี อายุต่าํ กว่า 20 ปี
และ อายุ 26 - 30 ปี
สมมุติฐานที่ 1.3 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ด้ านอาชี พที่แตกต่ างกันมีผลต่ อความภักดี
ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชี พที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม
โดยระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ซึ่งจะปฎิเสธสมมุติฐานหลัก H0 เมื่อพบว่า ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05
ดังนี้
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้าน
คาร์แคร์องค์ประกอบของความภักดีในจังหวัดชลบุรี ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
ความภักดีของลูกค้า
1. ด้านความเชื่อมัน่

2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค

3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง

Sources of variance

SS

df

Ms

F

Sig.

แปลผล

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

1.618
120.108
121.726
0.895
108.793
109.688
1.792
115.243
117.035

5
394
399
5
394
399
5
394
399

0.324
0.305

1.061

0.381

ไม่แตกต่าง

0.179
0.276

0.648

0.663

ไม่แตกต่าง

0.358
0.292

1.226

0.296

ไม่แตกต่าง

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียวที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความ
เชื่อมัน่ จําแนกตามอาชีพมีค่า Sig. เท่ากับ 0.381 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความเชื่อมัน่ ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้า
ไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคจําแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.663 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 กล่าวคือ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความ
ง่ายในการเข้าถึง จําแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.296 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
กล่าวคือ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความง่ายในการเข้าถึงไม่แตกต่าง
กัน
สมมุตฐิ านที่ 1.4 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ด้ านรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือนทีแ่ ตกต่ างกันมีผลต่ อ
ความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร
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มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ซึ่งจะปฎิเสธสมมุติฐานหลัก H0 เมื่อพบว่า ค่า Sig. มีค่า
น้อยกว่า 0.05 ดังนี้
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบระดับความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้าน
คาร์แคร์องค์ประกอบของความภักดีในจังหวัดชลบุรี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน
ความภักดีของลูกค้า
1. ด้านความเชื่อมัน่

2. ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค

3. ด้านความง่ายในการเข้าถึง

Sources of variance

SS

df

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

8.226
113.501
121.726
5.437
104.251
109.688
4.358
112.677
117.035

5
394
399
5
394
399
5
394
399

Ms

F

1.645 5.711
0.288

Sig.

0.000** แตกต่าง

1.087 4.109 0.001**
0.265
0.872 3.048
0.286

แปลผล

แตกต่าง

0.010** แตกต่าง

** มีนัยสํ าคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียวที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความ
เชื่อมัน่ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้าน
ความเชื่อมัน่ แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้า
ไปอยู่กลางใจผูบ้ ริ โภคจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปั จจัยที่มีผลต่อภาพรวมความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความ
ง่ายในการเข้าถึง จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติที่ 0.05 กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคในด้านความง่ายในการเข้าถึง แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่อมัน่ เมื่อจําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย LSD
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ด้ านความเชื่อมั่น
ตํ่ากว่า 15,000บาท
15,001 – 35,000 บาท
35,001 – 60,000 บาท
60,001 – 80,000 บาท
80,001 – 100,000 บาท
100,001 บาทขึ้นไป

ตํ่ากว่ า 15,000
บาท
3.411
3.201
3.956
3.406
3.000
3.233

-

ผลต่ างของค่าเฉลี่ยระหว่ าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)
15,001 – 35,000 35,001 – 60,000 60,001 – 80,000 80,001 – 100,000
บาท
บาท
บาท
บาท
0.756
-

0.918
0.990
-

0.001**
0.001**
0.094
-

0.802
0.884
0.907
0.147
-

100,001 บาท
ขึน้ ไป
0.179
0.121
0.303
0.001**
0.263
-

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.26 แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
ภาพรวม ด้านความง่ายในการเข้าถึง จําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่าง ๆ มี
ความภักดีโดยรวมในด้านความง่ายในการเข้าถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาทมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 80,000
บาทและ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 บาทขึ้นไป
.

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
เมื่อจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย LSD
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

ตํ่ากว่ า
15,000 บาท

ผลต่ างของค่าเฉลีย่ ระหว่ าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)
15,001 – 35,000 35,001 – 60,000 60,001 – 80,000 80,001 – 100,000
บาท
บาท
บาท
บาท

100,001 บาท
ขึน้ ไป

ด้ านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค

3.389
15,001 – 35,000 บาท
3.208
35,001 – 60,000 บาท
3.778
60,001 – 80,000 บาท
3.428
80,001 – 100,000 บาท
3.000
100,001 บาทขึ้นไป
3.183
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตํ่ากว่า 15,000บาท

-

0.492

0.329

0.000**

0.343

0.134

-

0.453

0.000**

0.217

0.203

-

0.000**

0.151

0.783

-

0.003**

0.000**

-

0.073
-

จากตารางที่ 4.27 แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
ภาพรวม ด้านความง่ายในการเข้าถึง จําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่าง ๆ มี
ความภักดีโดยรวมในด้านความง่ายในการเข้าถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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โดยที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 60,000 บาทมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน60,001 - 80,000
บาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001 - 100,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 บาท ขึ้นไป
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความง่ายในการเข้าถึงเมื่อจําแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย LSD
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

ตํ่ากว่ า 15,000
บาท

ผลต่ างของค่าเฉลีย่ ระหว่ าง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)
15,001 – 35,000 35,001 – 60,000 60,001 – 80,000 80,001 – 100,000
บาท
บาท
บาท
บาท

100,001 บาท
ขึน้ ไป

ด้ านความง่ ายในการเข้ าถึง

3.363
15,001 – 35,000 บาท
3.208
35,001 – 60,000 บาท
3.644
60,001 – 80,000 บาท
3.428
80,001 – 100,000 บาท
3.000
100,001 บาทขึ้นไป
3.383
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตํ่ากว่า 15,000บาท

-

0.634

0.605

0.000**

0.003**

0.000**

-

0.470

0.000**

0.004**

0.000**

-

0.000**

0.009**

0.000**

-

0.035**

0.913

-

0.085
-

จากตารางที่ 4.28 แสดงให้เห็นว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
ภาพรวม ด้านความง่ายในการเข้าถึง จําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่าง ๆ มี
ความภักดีโดยรวมในด้านความง่ายในการเข้าถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยที่ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 35,001-60,000
บาทมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
60,001-80,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001-100,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 บาท
ขึ้นไป
ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐานความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ กับ
ความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ก ับ ความภัก ดี ข อง
ผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความภักดี
ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความเชื่อมัน่
2. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความง่ายในการเข้าถึง
โดยผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมุติฐานการวิจยั เพือ่ การทดสอบดังนี้

96

สมมุติฐาน : ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
การทดสอบสมมุติฐานเพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี โดยใช้ Chi-Square ใช้ใน
การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว ในการทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
ความภักดีของผู้บริโภค
1.ด้านความเชื่อมัน่
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
รวม

เพศชาย
จํานวน ร้ อยละ
64
41.026
71
45.513
21
13.462
156
100.00

เพศหญิง
จํานวน
ร้ อยละ
105
43.033
104
42.623
35
14.344
244
100.00

= 1.661
Pearson Chi-Square
P =0.798

จากตารางที่ 4.29 พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรี
โดยมีค่า χ เท่ากับ 1.661 และค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 0.798 ดังนั้นจึงสรุ ป เพศกับความภักดี
ของผูบ้ ริ โ ภคไม่ มีค วามสัมพันธ์กนั หมายความว่า สัดส่ ว นของเพศชายและหญิ ง ความภักดี ของ
ผูบ้ ริ โภคไม่เท่ากัน
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
อายุ
ความภักดีของผู้บริโภค
1.ด้านความเชื่อมัน่
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
รวม

ตํา่ กว่า 20ปี
21- 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
76
40.426
68
36.170
42
72.414
14
77.778
45
23.936
75
39.894
2
3.448
0
0.000
67
35.638
45
23.936
14
24.138
4
22.222
188 100.00 188 100.00
58
100.00
18
100.00
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ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ และความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
(ต่อ)
อายุ
ความภักดีของผู้บริโภค

36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
มากกว่า 60ปี
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
1.ด้านความเชื่อมัน่
11
50.000
11
78.571
76
40.426
68
36.170
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
7
31.818
2
14.286
45
23.936
75
39.894
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
4
18.182
1
7.143
67
35.638
45
23.936
รวม
22
100.00
14
100.00 188 100.00 188 100.00
a
χ = 45.788 Pearson Chi-Square P =0.000

จากตารางที่ 4.30 พบว่ า อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความภัก ดี ข องผู ้บ ริ โภค ในจัง หวัด
ชลบุรี โดยมีค่า เท่ากับ 45.788 และค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 0.000 ดังนั้นจึงสรุ ป อายุของ
กลุ่มตัวอย่างส่ งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดชลบุรี
ความภักดีของผู้บริโภค
1.ด้านความเชื่อมัน่
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
รวม

นักศึกษา
จํานวน ร้ อยละ
137
66.829
24
11.707
21.463
44
205
100.00

อาชีพ
พนักงานเอกชน
จํานวน ร้ อยละ
118
34.911
142
42.012
78
23.077
338
100.00

พนักงานรัฐวิสากิจ
จํานวน ร้ อยละ
69
34.328
47
23.383
85
42.289
201
100.00

χ =17.023

a

Pearson Chi-Square
P =0.074

ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ความภักดีของผู้บริโภค
1.ด้านความเชื่อมัน่
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
รวม

ข้ าราชการ
จํานวน
23
78
1
102

ร้ อยละ
22.549
76.471
0.980
100.00

อาชีพ
เจ้ าของกิจการ /
ธุรกิจส่ วนตัว
จํานวน ร้ อยละ
37
52.113
32
45.070
2
2.817
71
100.00
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อื่น ๆ
จํานวน
16
1
1
18

χ =17.023a

ร้ อยละ
88.889
5.556
5.556
100.00

Pearson Chi-Square
P =0.074

จากตารางที่ 4.31 พบว่า อาชี พไม่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดี ของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
ชลบุรี โดยมีค่า χ เท่ากับ = 17.023 และค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 0.074 ดังนั้นจึงสรุ ป อาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างส่ งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
ความภักดีของผู้บริโภค

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตํ่ากว่ า 15,000 บาท 15,001 – 35,000 บาท 35,001 – 60,000 บาท

จํานวน
1.ด้านความเชื่อมัน่
75
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
74
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
108
รวม
257

ร้ อยละ
29.183
28.794
42.023
100.00

จํานวน
260
14
87
361

ร้ อยละ
72.022
3.878
24.100
100.00

จํานวน
9
47
92
148

ร้ อยละ
6.081
31.757
62.162
100.00

χ = 31.521a
Pearson Chi-Square
P =0.000

รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ความภักดีของผู้บริโภค
1.ด้านความเชื่อมัน่
2.ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3.ด้านความง่ายในการเข้าถึง
รวม

60,001 – 80,000 บาท 80,001 – 100,000 บาท
จํานวน
36
2
4
42

ร้ อยละ
85.714
4.762
9.524
100.00

จํานวน
8
42
14
64

ร้ อยละ
12.500
65.625
21.875
100.00

100,001 บาท
ขึน้ ไป
χ = 31.521a
จํานวน ร้ อยละ
Pearson Chi-Square
75
29.183
P =0.000
74
28.794
108 42.023
257 100.00

จากตารางที่ 4.32 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค ใน
จังหวัดชลบุรี โดยมีค่า χ เท่ากับ = 31.521 และค่า Pearson Chi-Squareเท่ากับ 0.000 ดังนั้นจึงสรุ ป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่ งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
ตอนที่ 7 ผลการทดสอบสมมุติฐานความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจ
คาร์ แคร์ กบั ความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
การนําเสนอในส่ วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ผลของปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์ แคร์ ที่
ส่ งผลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริ การร้ านคาร์ แคร์ ในจังหวัดชลบุรี โดยมี
สมมตฐานดังนี้ ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์ แคร์ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัด
ชลบุรี

99

ทั้งนี้ พบว่าตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธ์ต่อกันดังแสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้
วิธีสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation) เพื่อทดสอบว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กนั
และเหมาะสมที่จะนําไปสร้างสมการทํานายตัวแปรตามได้ต่อไป ซึ่งแสดงผลวิเคราะห์ได้ดงั นี้

Product

marketing

Pricing

Design

Customer

Confidence

Centrality

Accessibility

Customer
loyalty

Mean
S.D.
Location
Product
marketing
Pricing
Design
Customer
Confidence
Centrality
Accessibility

Location

ตารางที่ 4.33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์และ
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี

3.283
0.576
1.000
0.657
0.046
0.640
0.679
0.774
0.897
0.914
0.900

3.292
0.524

3.020
0.118

3.149 3.048
0.398 0.756

3.205
0.593

3.278 3.281
0.552 0.524

3.272
0.542

3.199
0.717

1.000
0.006
0.007
0.027
0.042
0.037
0.673
0.640

1.000
0.006
0.007
0.027
0.042
0.037
0.036

1.000
0.325
0.505
0.644
0.645
0.687

1.000
0.552
0.677
0.683
0.623

1.000
0.752
0.779
0.765

1.000
0.917 1.000
0.903 0.921

1.000

0.060

0.530 0.519

0.561

0.748 0.747

0.751

Customer
0.706 0.525
loyalty

1.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
คาร์ แคร์ กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภคด้วยวิธีสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ทําเลที่ต้ งั (r = 0.706) มีความสัมพันธ์
กันในทิศทางเดียวกันในระดับมาก การบริ การลูกค้า (r = 0.561) มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง นโยบายราคา (r = 0.530) มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง
ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า (r = 0.525) มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปาน
กลาง ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า (r =0.519) มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลางและส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด (r = 0.060) มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน ใน
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ระดับน้อยที่สุด ตามลําดับ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกทุกคู่อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดความสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.827- 0.939 ความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับมากถึงมากที่สุดซึ่งสามารถจําแนกตามระดับความสัมพันธ์รายข้อได้ดงั นี้
1. ปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์ ในด้ านทําเลที่ต้งั มีความสัมพันธ์กบั ความภักดี
ของผูบ้ ริ โภค โดยการใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) พบว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ในด้านทําเลที่ต้ งั มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.760 นัน่ คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กนั ในระดับมากและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ในด้านทําเลที่ต้ งั มีส่วนช่วยให้ความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคมีเพิ่มมากขึ้น
2. ปั จจัยทางการตลาดสํ าหรั บธุรกิจคาร์ แคร์ ในด้ านการบริ การลูกค้ า มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค โดยการใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ในด้าน
การบริ การลูกค้า มี ความสัมพันธ์กบั ความภักดี ของผูบ้ ริ โภค อย่างมี นัยสําคัญที่ 0.05 โดยมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.561 นัน่ คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปาน
กลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ในด้านการ
บริ การลูกค้า มีส่วนช่วยให้ความภักดีของผูบ้ ริ โภคมีเพิ่มขึ้น
3. ปั จ จัย ทางการตลาดสํ าหรั บ ธุ ร กิจคาร์ แ คร์ ในด้ านนโยบายราคา มี ค วามสัมพันธ์ กบั
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค โดยการใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ในด้าน
นโยบายราคา มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.530 นัน่ คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กนั ในระดับมากและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ในด้านนโยบายราคา มีส่วนช่วยให้
ความภักดีของผูบ้ ริ โภคมีเพิ่มขึ้น
4. ปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์ ในด้ านความหลากหลายของประเภทสิ นค้ า มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค โดยการใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
คาร์ แคร์ ในด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค อย่าง
มีนยั สําคัญที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.525 นั้นคือตัวแปรทั้งสองตัวมี
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ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กล่ าวคื อ ปั จจัยทางการตลาด
สํา หรั บธุ รกิ จ คาร์ แ คร์ ในด้า นความหลากหลายของประเภทสิ นค้า มี ส่ ว นช่ ว ยให้ความภักดี ข อง
ผูบ้ ริ โภคมีเพิ่มขึ้น
5. ปั จจัยทางการตลาดสํ าหรั บธุรกิจคาร์ แคร์ ในด้ านออกแบบร้ านและการจัดวางสิ นค้ า มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค โดยการใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
คาร์ แคร์ ในด้านออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.519 นัน่ คือตัวแปรทั้งสองตัวมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กล่ าวคื อ ปั จจัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ในด้านออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า มีส่วนช่วยให้ความภักดีของผูบ้ ริ โภค
มีเพิม่ ขึ้น
6. ปั จจัยทางการตลาดสํ าหรั บธุ รกิจคาร์ แคร์ ในด้ านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค โดยการใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิ ทธิ์ อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
คาร์ แคร์ ในด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.060 นัน่ คือตัวแปรทั้งสองตัวมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับน้อยที่ สุดและเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กล่ า วคื อ ปั จ จัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ในด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด มีส่วนช่วยให้ความภักดีของผูบ้ ริ โภค
มีเพิม่ ขึ้น
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่
ส่ งผลต่อ ความภักดี ของผูบ้ ริ โภค จะเห็ นได้ว่า ตัว แปรมี ความสัมพันธ์ เป็ นบวก และอยู่ในทิ ศทาง
เดียวกัน
ตอนที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
ผลการวิ เ คราะห์ ปัจ จัยทางประชากรศาสตร์ ที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ ความภักดี ข องผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดชลบุรีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความภักดี
ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความเชื่อมัน่
2. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
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3. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความง่ายในการเข้าถึง
โดยผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมุติฐานการวิจยั เพือ่ การทดสอบดังนี้
สมมุตฐิ าน :ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี
อิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2 ) และ
การทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ดว้ ยค่าเอฟ ของปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ร้านคาร์แคร์ในจังหวัดชลบุรี
ตัวแปร
R
R2
S.Eest
F
Sig.
Durbin-Watson
a
0.238 0.057
0.054
0.698
0.238
0.000*
a. Predictors: (Constant), Age
b. Dependent Variable: ความภักดี

จากตารางที่ 4.34 พบว่า Modal e แทนตัวแปรปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภักดี ข องผูบ้ ริ โ ภคโดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ (R)
เท่ า กับ 0.238 มี ค่ า
2
สัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (Adjust R ) เท่ากับ 0.057 หรื อ 5.7% มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตาฐานใน
การพยากรณ์ ตวั แปร Y เท่ ากับ 0.054หมายถึ ง อายุสามารถอธิ บายความภักดี ของผูบ้ ริ โภคได้
5.7% ที่เหลืออีก 94.3% เกิดจากสาเหตุอื่น จากค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 0.238 ไม่ใกล้เคียง 1.5
แสดงว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนในทิศทางบวก และยิง่ มีค่าเข้าใกล้ 0 ยิง่ มีความสัมพันธ์กนั มาก
สรุ ปว่า ปั จจัยที่สามารถร่ วมพยากรณ์อิทธิพลที่ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคคือ ตัวแปร
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression Analysis)
เพื่อค้นหาของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ น
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์ในจังหวัดชลบุรี
ตัวแปร
B
SEb
Beta
t
Sig.
Tolerance VIF
(Constant)
2.895 0.071
40.538 0.000**
Age
0.098 0.020 0.238 4.887 0.000**
0.973
1.028
**มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ0.05
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จากตารางที่ 4.35 พบว่ า ตัว พยากรณ์ ที่ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของการถดถอยมาตรฐาน
(Beta)ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 มีค่าคงที่ (a) เท่ากับ 2.895
ค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอย (อายุ) มีค่าเท่ากับ 0.098 หมายถึง ถ้าอายุ มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค จะเพิ่มขึ้น 0.098 หน่วย และค่าความน่าจะเป็ น < 0.05 แสดงว่า ด้านทําเลที่ต้ งั
กับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเส้นตรง
ค่า Tolerance VIF มีค่าเข้าใกล้ 0 มีค่าเท่ากับ 0.973 และ VIF มีค่าเท่ากับ 1.028 ซึ่งไม่เกิน
กว่า 10 ซึ่งอยูร่ ะหว่าง แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค คือ ตัวแปรอายุ (Age) สร้างสมการพยากรณ์
ได้ดงั นี้ Ŷ= 2.895+ 0.098 (Age)
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค= 2.895 (ค่าคงที่) + 0.098 (Age)
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (Multiple R)
=
0.238
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ (R Square)
=
0.057
จะเห็นได้ว่า เมื่ อนําตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวเข้าสู่ สมการพยากรณ์ จะได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) = 0.238 มีค่าการถดถอย (R2) = 0.057 หรื อร้อยละ 5.7
ตอนที่ 9 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ต่ อ
ความภักดีของผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดสําหรั บธุ รกิ จคาร์ แคร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดี ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุ รีปัจจัยทางการตลาดสําหรั บธุ รกิ จคาร์ แ คร์ ด้านทํา เลที่ ต้ งั
ด้า นความ
หลากหลายของประเภทสิ นค้า ด้านนโยบายราคา ด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
ด้านการบริ การลูกค้า ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า และความภักดีของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความเชื่อมัน่
2. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค
3. ความภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความง่ายในการเข้าถึง
โดยผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมุติฐานการวิจยั เพือ่ การทดสอบดังนี้
สมมุตฐิ าน :ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์มีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดชลบุรี
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ (R2 )และ
การทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ดว้ ยค่าเอฟ ของปั จจัยทางการตลาด
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ร้านคาร์แคร์
ตัวแปร
R
R2
S.Eest
F
Sig
Durbin-Watson
a
0.892a
0.795
0.795
1543.724
0.000*
b

0.899b

0.808

0.807

25.885

0.000*

c

0.904c

0.817

0.815

19.629

0.000*

d

0.907d

0.822

0.821

12.894

0.000*

e

0.909e

0.826

0.824

8.460

0.004*

1.426

a. Predictors: (Constant), Location
b. Predictors: (Constant), Location, Product
c. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing
d. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing, Customer_Ser
e. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing, Customer_Ser, Design

จากตารางที่ 4.36 พบว่า Modal e แทนตัวแปรทําเลที่ต้ งั ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
นโยบายราคา การบริ การลูกค้าและการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.909 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (Adjust
R2) เท่ากับ 0.826 หรื อ 82.6% มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ตวั แปร Y เท่ากับ 0.824
หมายถึง ปั จจัยทางการตลาดสามารถอธิบายความภักดีของผูบ้ ริ โภคได้ 82.6% ที่เหลืออีก 17.4% เกิด
จากสาเหตุอื่น จากค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.426 ใกล้เคียง 1.5 แสดงว่า ค่าความคลาดเคลื่อน
เป็ นอิสระต่อกัน
สรุ ปว่า ปั จจัยที่สามารถร่ วมพยากรณ์อิทธิพลที่ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคคือ ตัวแปร
ทําเลที่ต้ งั ตัวแปรความหลากหลายของสิ นค้า ตัวแปรนโยบายราคา ตัวแปรการบริ การและตัวแปรการ
ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้าตามลําดับ
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ตารางที่ 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression Analysis)
เพื่อค้นหาของปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ส่งผลต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์
ตัวแปร
B
SEb
Beta
t
p-value Tolerance
VIF
(Constant)
0.092 0.103
0.894
0.372
Location
0.537 0.040 0.586 13.447 0.000*
0.232
4.304
Product
0.093 0.031 0.092 3.029
0.474
2.109
0.003*
Pricing
0.195 0.037 0.147 5.231
0.558
1.792
0.000*
Customer_Ser
0.091 0.026 0.103 3.507
0.516
1.938
0.001*
Design
0.073 0.025 0.105 2.909
0.339
2.952
0.004*
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.37 พบว่ า ตัว พยากรณ์ ที่ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของการถดถอยมาตรฐาน
(Beta)ได้แก่ ปั จจัยกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ อย่างมีนยั สําคัญที 0.05 มี
ค่าคงที่ (a) เท่ากับ 0.092 หมายถึง เมื่อปั จจัยทางการตลาดมีค่าเป็ น 0 ความภักดีของผูบ้ ริ โภค จะมีค่า
เป็ น 0.092
ค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอย (ด้านทําเลที่ต้ งั ) มีค่าเท่ากับ 0.537 หมายถึง ถ้าปั จจัยทางการ
ตลาด ด้านทําเลที่ต้ งั มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีของผูบ้ ริ โภค จะเพิ่มขึ้น 0.537 หน่วย และค่า
ความน่ าจะเป็ น <0.05 แสดงว่า ด้านทําเลที่ต้ งั กับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กนั เป็ น
เส้นตรง
ค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอย (ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า) มีค่าเท่ากับ 0.093
หมายถึง ถ้าปั จจัยทางการตลาด ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค จะเพิ่มขึ้น 0.093 หน่วย และค่าความน่าจะเป็ น < 0.05 แสดงว่า ด้านความ
หลากหลายของประเภทสิ นค้ากับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเส้นตรง
ค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอย (ด้านนโยบายราคา) มีค่าเท่ากับ 0.195 หมายถึง ถ้าปั จจัย
ทางการตลาด ด้านนโยบายราคา มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีของผูบ้ ริ โภค จะเพิ่มขึ้น 0.195 หน่วย
และค่าความน่าจะเป็ น < 0.05 แสดงว่า ด้านนโยบายราคากับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์
กันเป็ นเส้นตรง ค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอย (ด้านการบริ การลูกค้า) มีค่าเท่ากับ 0.091 หมายถึง ถ้า
ปั จจัยทางการตลาด ด้านการบริ การลูกค้า มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความภักดีของผูบ้ ริ โภค จะเพิ่มขึ้น
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0.091 หน่วย และค่าความน่าจะเป็ น <0.05 แสดงว่า ด้านการบริ การลูกค้ากับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มี
ความสัมพันธ์กนั เป็ นเส้นตรง
ค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอย (ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า) มีค่าเท่ากับ 0.073
หมายถึง ถ้าปั จจัยทางการตลาด ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค จะเพิ่มขึ้น 0.073 หน่ วย และค่าความน่ าจะเป็ น <0.05 แสดงว่า ด้านการ
ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้ากับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเส้นตรง
ค่า Tolerance และ VIF มีค่าเข้าใกล้ 0 ซึ่งอยูร่ ะหว่าง 0.232- 0.558 และ VIF ไม่เกินกว่า 10
ซึ่งอยูร่ ะหว่าง 1.792- 4.304 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง
ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค คือ ตัวแปรทําเลที่ต้ งั (X1) ตัวแปรความ
หลากหลายของสิ นค้า (X2) ตัวแปรนโยบายราคา (X3) ตัวแปรการบริ การ (X4) และตัวแปรการ
ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า (X5) สร้างสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
Ŷ= 0.092+ 0.537 (X1) + 0.093 (X2) + 0.195 (X3)+ 0.195 (X4) + 0.073 (X5)
ความภักดีของผูบ้ ริ โภค= 0.092 (ค่าคงที่) + 0.537 (ด้านทําเลที่ต้ งั ) + 0.093 (ด้านความ
หลากหลายของสิ นค้าราคา) + 0.195 (ด้านนโยบาย) + 0.195 (ด้านการบริ การ) + 0.073 (ด้านการ
ออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า)
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (Multiple R)
=
0.909
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ (R Square)
=
0.826
จะเห็นได้ว่า เมื่ อนําตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวเข้าสู่ สมการพยากรณ์ จะได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) = 0.909 มีค่าการถดถอย (R2) = 0.826 หรื อร้อยละ 82.6
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ตอนที่ 10 สรุ ปผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีต่อความภักดีของผู้บริโภค
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้สรุ ปผลในรู ปแบบตารางสรุ ปผลทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ตารางที่ 4.38 แสดงสรุ ปผลทดสอบสมมติฐาน
สมมุตฐิ าน
ความแตกต่ างระหว่างค่ าเฉลีย่ ของ
ประชากร
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.ทําเลที่ต้ งั
6.ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
7.นโยบายราคา
8.ส่วนประสมการสื่ อสารการตลาด
9.การบริ การลูกค้า
10.การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า

สถิตทิ ี่ใช้

ค่ าสถิติ

ผลการทดลอง
สมมุตฐิ าน

ระดับนัยสํ าคัญ
ทางสถิตทิ ี่

F-test
T-test
T-test
T-test

0.696
0.001*
0.338
0.004*






0.05
0.05
0.05
0.05

Chi-Square 0.798
Chi-Square 0.000*
Chi-Square 0.074
Chi-Square 0.000*
Correlation 0.706
Correlation 0.525
Correlation 0.530
Correlation 0.060
Correlation 0.561
Correlation 0.519












0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
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ตารางที่ 4.38 แสดงสรุ ปผลทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมุตฐิ าน

สถิตทิ ี่ใช้

ค่ าสถิติ

ผลการทดลอง
สมมุติฐาน

ระดับนัยสํ าคัญ
ทางสถิตทิ ี่

อิทธิพลของตัวแปร
1.เพศ
2.อายุ
3.อาชีพ
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.ทําเลที่ต้ งั
6.ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
7.นโยบายราคา
8.ส่วนประสมการสื่ อสารการตลาด
9.การบริ การลูกค้า
10.การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.691
0.000*
0.110
0.691
0.000*
0.000*
0.000*
0.651
0.000*
0.004*












0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

หมายเหตุ:

 = มีทิศทางเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
 = มีทิศทางไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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5.3.1.2 ผูป้ ระกอบการร้านคาร์ แคร์ ควรปรับปรุ งเรื่ องต้นทุนการผลิตและต้นทุน
การบริ หารจัดการให้ต่าํ ลง เพื่อที่จะทําให้สามารถตั้งราคาขายสิ นค้าและบริ การในราคาที่ถูกได้ จะทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้น
5.3.1.3 ผูป้ ระกอบการร้านคาร์ แคร์ ควรบริ หารจัดการในปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายเช่น หาทําเลที่ต้ งั ของตัวแทนจําหน่ายให้ไปมาสะดวก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ให้
เน้นการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ วิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสารมีของแถมกับส่ วนลดมาก ในด้านราคา จะ
ทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้น

5.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
เนื่องจากในงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยบ่งชี้ความสําเร็ จของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการ
แข่งขันสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ได้แก่ ทําเลที่ต้ งั ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า นโยบายราคา ส่ วน
ประสมการสื่ อสารการตลาด การบริ การลูกค้า การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า ในจังหวัดชลบุรี
เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างที่พ้นื ที่อื่น ๆ ด้วยเพือ่ จะได้นาํ มาศึกษาในเชิงการเปรี ยบเทียบ
สําหรับการขยายผลไปสู่ การดําเนินการวิจยั เพี่อต่อยอดนั้นควรมีแนวทางในการวิจยั ดังนี้
5.4.1 ควรมีการศึกษาเรื่ อง ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
ต่อไป
5.4.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางการดําเนินธุรกิจคาร์แคร์ ในประเทศไทย
5.4.3 ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ตลาดผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม ใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายฐานการค้า เพราะมี
นักท่องเที่ยวหลายหลายที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปี
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง "ปัจจัยทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์ ที่มผี ลต่ อความภักดี
ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี"
แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ข้อมูลที่ได้จากการทํา
แบบสอบถามของท่านมีค่าต่อการวิจยั ครั้งนี้ และจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาและโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 1 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกิจคาร์แคร์
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านคาร์แคร์
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาในการท าแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส่ วนที่1ข้ อมูลทั่วไปของผ้ ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง:กรุณาใส่ ลงในช่ องว่ าง หน้ าข้ อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ดเพียงคําตอบเดียว
1.เพศ
 หญิง

 ชาย

2.อายุ
ตํ่ากว่า 20ปี
 31 – 35 ปี
 46 – 50 ปี

 21- 25 ปี
 36 – 40 ปี
 มากกว่า 60ปี

 26 – 30 ปี
 41 – 45 ปี

3.อาชีพ
 นักศึกษา
 พนักงานเอกชน
 เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่ วนตัว
 ข้าราชการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ………….............……….)
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ตํ่ากว่า 15,0000บาท  15,001 – 35,000 บาท
 35,001 – 60,000 บาท  60,001 – 80,000 บาท
 80,001 – 100,000 บาท  100,001บาทขึ้นไป
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พนักงานรัฐวิสากิจ

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทางการตลาดเพื่อการแข่ งขันสํ าหรับธุรกิจคาร์ แคร์
คําชี้แจง:กรุณาใส่ ลงในช่ องว่ าง หน้ าข้ อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ดเพียงคําตอบเดียว
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยทางการตลาดเพือ่ การแข่ งขันสํ าหรับธุรกิจ
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทําเลที่ต้ งั
(5)
(4)
(3)
(2)
1.มีทาํ เลที่ต้ งั สะดวกในการเดินทางไปใช้
(5)
(4)
(3)
(2)
2.มีทาํ เลอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัยหรื อที่ทาํ งานของท่าน
(5)
(4)
(3)
(2)
3.ทําเลของร้านมีทางเข้า-ออก สะดวก
(5)
(4)
(3)
(2)
4.มีสถานที่จอดรถสะดวกสําหรับผูม้ ารับบริ การ
(5)
(4)
(3)
(2)
5.สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง
ความหลากหลายของประเภทสิ นค้ า
(5)
(4)
(3)
(2)
1.ความแตกต่างหรื อโดนเด่นให้ตวั ผลิตภัณฑ์
(5)
(4)
(3)
(2)
2.ผลิตภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
(5)
(4)
(3)
(2)
3.ความคงทนและอายุของการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน
(5)
(4)
(3)
(2)
4.คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีเยีย่ มและเชื่อถือได้
(5)
(4)
(3)
(2)
5.ความมีชื่อเสี ยงและความน่าสนใจของสิ นค้าและบริ การ
นโยบายราคา
(5)
(4)
(3)
(2)
1.มีการแสดงราคาค่าบริ การชัดเจน
(5)
(4)
(3)
(2)
2.มีการแจ้งค่าบริ การก่อนการให้บริ การ
(5)
(4)
(3)
(2)
3.อัตราค่าบริ การล้างรถยนต์สมเหตุสมผล
(5)
(4)
(3)
(2)
4.มีการแจ้งรายละเอียดในการให้บริ การ เช่น ยีห่ ้อนํ้ายาที่ใช้
(5)
(4)
(3)
(2)
5 .มีการให้ส่วนลดในการใช้บริ การ
ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด
(5)
(4)
(3)
(2)
1.มีของแจกของแถม
(5)
(4)
(3)
(2)
2.มีส่วนลดราคา
(5)
(4)
(3)
(2)
3.มีคะแนนสะสมแต้มแทนเงินสด
(5)
(4)
(3)
(2)
4.มีบตั รกํานัลหรื อบัตรแลกซื้ อ (voucher)
(5)
(4)
(3)
(2)
5.การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
การบริการลูกค้ า
(5)
(4)
(3)
(2)
1.พนักงานให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง
(5)
(4)
(3)
(2)
2.พนักงานรับเข้ามาให้บริ การในทันทีที่ท่านปรากฏตัว
(5)
(4)
(3)
(2)
3.พนักงานตอบทุกข้อสงสัยในเรื่ องสิ นค้าและบริ การได้
(5)
(4)
(3)
(2)
4.พนักงานสร้างความประทับใจโดยให้บริ การมากกว่าที่ท่านคาดหวัง
(5)
(4)
(3)
(2)
5.พนักงานใส่ ใจกับสิ่ งที่ได้สญ
ั ญาไว้กบั ท่านและติดตามทําจนสําเร็จลุล่วงไป
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น้ อย
ที่สุด
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ปัจจัยทางการตลาดเพือ่ การแข่ งขันสํ าหรับธุรกิจ

มาก
ที่สุด

การออกแบบร้ านและการจัดวางสิ นค้ า
1.มีการออกแบบร้านที่น่าสนใจ มีความดึงดูด
2.มีบรรยากาศภายนอกร้านสบาย
3.มีพ้ืนที่ภายในและภายนอกร้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและน่าสนใจ
4.การจัดวางสิ นค้าที่ทาํ ให้เกิดการดึงดูด
5.ป้ ายแสดงรายการสิ นค้า ราคาสิ นค้าและป้ ายโมษณาสิ นค้ามองเห็นชัดเจนอ่าน
แล้วเข้าใจง่าย

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับความภักดีของลูกค้ าที่มีต่อร้ านคาร์ แคร์
คําชี้แจง:กรุณาใส่ ลงในช่ องว่ าง หน้ าข้ อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ดเพียงคําตอบเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ความภักดีของลูกค้า
มาก
ปาน
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ด้านความเชื่อมัน่
(5)
(4)
(3)
(2)
1.ท่านเชื่อว่าร้านคาร์แคร์ น้ ีจะเสนอสิ นค้าและการบริ การที่ดีที่สุดให้ท่านเสมอ
2.ท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้บริ การของคาร์แคร์น้ ี ถึงแม้วา่ จะมีร้านคาร์แคร์
(5)
(4)
(3)
(2)
ร้านอื่นนั้นมีขอ้ เสนอที่ดีกว่าก็ตาม
(5)
(4)
(3)
(2)
3.ท่านมีความผูกผันกับสิ นค้าและการบริ การ ที่ร้านคาร์ แคร์แห่งนี้เสนอให้
(5)
(4)
(3)
(2)
4.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์แห่ งนี้ น่าเข้าไปใช้บริ การ
5.ท่านคิดว่าสื่ อโมษณาที่ทางร้านนําเสนอให้ท่านทราบ มีความเป็ นจริ งและมี
(5)
(4)
(3)
(2)
ความน่าเชื่อถือ
ด้านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค
(5)
(4)
(3)
(2)
1.เมื่อท่านต้องการจะล้างรถท่านจะนึกถึงร้านที่ท่านใช้ประจําอยูเ่ สมอ
2.ท่านบอกต่อถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีของร้านคาร์แคร์ให้กบั ญาติหรื อ
(5)
(4)
(3)
(2)
คนรู ้จกั ของท่านเสมอ
3.ร้านคาร์แคร์ที่ท่านใช้บริ การอยูน่ ้ นั ถือเป็ นอันดับหนึ่งหรื ออันดับต้นๆ ใน
(5)
(4)
(3)
(2)
ความคิดของท่าน
4.ท่านให้ความสนใจกับคําแนะนําของพนักงานเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และ
(5)
(4)
(3)
(2)
บริ การของร้านคาร์ แคร์
5.ในครั้งต่อไป ถ้าท่านต้องการใช้บริ การล้างรถและมีแนวโน้มว่าจะเลือกใช้
(5)
(4)
(3)
(2)
บริ การล้างรถร้านนี้ ต่อ
ด้านความง่ ายในการเข้ าถึง
1.ด้วยการบริ การที่เป็ นกันเองและความน่าไว้วางใจของร้านคาร์แคร์ ทําให้
(5)
(4)
(3)
(2)
ท่านเข้ามาใช้บริ การ
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น้ อย
ที่สุด

น้ อย
ที่สุด
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)

ความภักดีของลูกค้า

มาก
ที่สุด

2.กระบวนการมนการทํางานของร้านคาร์แคร์มีความคล่องตัว ไม่ซบั ซ้อนและ
สะดวกในการใช้บริ การ
3.เมื่อทางร้านคาร์แคร์จดั กิจกรรมใดๆ ท่านยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น
4.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์แห่ งนี้มีสินค้าและบริ การครอบคลุมต่อการใช้บริ การ
5.ท่านคิดว่าร้านคาร์แคร์มีสินค้าและบริ การที่เหมาะสมกับรถของท่าน

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ความคิดเห็นเพิม่ เติมของท่าน
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......ขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามนีค้ ่ ะ......
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คู่มอื ลงรหัส
ชื่อตัวแปร

SEX

AGE

career

income

ความหมาย
ลําดับของแบบสอบถาม

ค่าของตัวแปร

ส่ วนที่ 1ข้อมูลประชากรทัว่ ไป
1 = หญิง
เพศ
2 = ชาย
9 = missing
1 = ตํ่ากว่า 20 ปี
2 = 21- 25 ปี
3 = 26 – 30 ปี
4 = 31 – 35 ปี
อายุ
5 = 36 – 40 ปี
6 = 41 – 45 ปี
7 = 46 – 50 ปี
8 = มากกว่า 51 ปี
9 = missing
1 = นักศึกษา
2 = พนักงานเอกชน
3 = พนักงานรัฐวิสากิจ
อาชีพ
4 = ข้าราชการ
5 = เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่ วนตัว
6 = อื่นๆ (โปรดระบุ……….)
9 = missing
ตํ่ากว่า 10,0001บาท
10,002 – 20,000 บาท
20,002 – 30,000 บาท
30,002 – 40,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
40,002 – 50,000 บาท
50,002บาทขึ้นไป
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หมายเหตุ

ชื่อตัวแปร
ความหมาย
ค่าของตัวแปร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์
ทําเลที่ต้ งั
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 1.มีทาํ เลที่ต้ งั สะดวกในการ
3 = ปานกลาง
Locat1
เดินทางไปใช้
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 2.มีทาํ เลอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัยหรื อที่ 3 = ปานกลาง
Locat2
4 = มาก
ทํางานของท่าน
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 3.ทําเลของร้านมีทางเข้า-ออก 3 = ปานกลาง
Locat3
4 = มาก
สะดวก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 4.มีสถานที่จอดรถสะดวกสําหรับ 3 = ปานกลาง
Locat4
4 = มาก
ผูม้ ารับบริ การ
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
Locat5
ข้อที่ 5.สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
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ชื่อตัวแปร
ความหมาย
ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า

Produ1

Produ2

Produ3

Produ4

Produ5

ค่าของตัวแปร

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 1.ความแตกต่างหรื อโดนเด่นให้ 3 = ปานกลาง
4 = มาก
ตัวผลิตภัณฑ์
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 2.ผลิตภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐาน 3 = ปานกลาง
อุตสาหกรรม
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 3.ความคงทนและอายุของการใช้ 3 = ปานกลาง
4 = มาก
งานของตัวผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 4.คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีเยีย่ มและ 3 = ปานกลาง
เชื่อถือได้
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 5.ความมีชื่อเสี ยงและความ
4 = มาก
น่าสนใจของสิ นค้าและบริ การ
5 = มากที่สุด
9 = missing
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หมายเหตุ

ชื่อตัวแปร
นโยบายราคา

Price1

Price2

Price3

Price4

Price5

ความหมาย

ค่าของตัวแปร

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 1.มีการแสดงราคาค่าบริ การชัดเจน
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 2.มีการแจ้งค่าบริ การก่อนการ 3 = ปานกลาง
ให้บริ การ
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 3.อัตราค่าบริ การล้างรถยนต์
4 = มาก
สมเหตุสมผล
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 4.มีการแจ้งรายละเอียดในการ 3 = ปานกลาง
ให้บริ การเช่น ยีห่ อ้ นํ้ายาที่ใช้
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 5 .มีการให้ส่วนลดในการใช้
4 = มาก
บริ การ
5 = มากที่สุด
9 = missing
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หมายเหตุ

ชื่อตัวแปร

Market1

Market2

Market3

Market4

Market5

ความหมาย
ค่าของตัวแปร
ส่วนประสมการสื่ อสารการตลาด
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 1.มีของแจกของแถม
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 2.มีส่วนลดราคา
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 3.มีคะแนนสะสมแต้มแทนเงินสด
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 4.มีบตั รกํานัลหรื อบัตรแลกซื้อ 3 = ปานกลาง
(voucher)
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
ข้อที่ 5.การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
5 = มากที่สุด
9 = missing
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หมายเหตุ

ชื่อตัวแปร
การบริ การลูกค้า

Servi1

Servi2

Servi3

Servi4

Servi5

ความหมาย

ค่าของตัวแปร

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 1.พนักงานให้การต้อนรับท่าน 3 = ปานกลาง
4 = มาก
อย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 2.พนักงานรับเข้ามาให้บริ การ 3 = ปานกลาง
ในทันทีที่ท่านปรากฏตัว
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 3.พนักงานตอบทุกข้อสงสัยใน 3 = ปานกลาง
4 = มาก
เรื่ องสิ นค้าและบริ การได้
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 4.พนักงานสร้างความประทับใจ 3 = ปานกลาง
โดยให้บริ การมากกว่าที่ท่านคาดหวัง 4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 5.พนักงานใส่ ใจกับสิ่ งที่ได้สญ
ั ญา 3 = ปานกลาง
ไว้กบั ท่านและติดตามทําจนสําเร็ จลุล่วง 4 = มาก
5 = มากที่สุด
ไป
9 = missing
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ชื่อตัวแปร
ความหมาย
การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า

Desig1

Desig2

Desig3

Desig4

Desig5

ค่าของตัวแปร

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 1.มีการออกแบบร้านที่น่าสนใจ มี 3 = ปานกลาง
4 = มาก
ความดึงดูด
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
ข้อที่ 2.มีบรรยากาศภายนอกร้านสบาย
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 3.มีพ้นื ที่ภายในและภายนอกร้าน 3 = ปานกลาง
4 = มาก
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและน่าสนใจ
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 4.การจัดวางสิ นค้าที่ทาํ ให้เกิดการ 3 = ปานกลาง
ดึงดูด
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 5.ป้ ายแสดงรายการสิ นค้าราคา 3 = ปานกลาง
สิ นค้าและป้ ายโมษณาสิ นค้ามองเห็น 4 = มาก
5 = มากที่สุด
ชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย
9 = missing
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หมายเหตุ

ชื่อตัวแปร
ด้านความเชื่อมัน่

Confid1

Confid2

Confid3

Confid4

Confid5

ความหมาย

ค่าของตัวแปร

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 1.ท่านเชื่อว่าร้านคาร์แคร์น้ ีจะ
3 = ปานกลาง
เสนอสิ นค้าและการบริ การที่ดีที่สุดให้
4 = มาก
ท่านเสมอ
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
ข้อที่ 2.ท่านจะไม่ลงั เลที่จะเลือกใช้ 2 = น้อย
บริ การของคาร์ แคร์น้ ีถึงแม้วา่ จะมีร้าน 3 = ปานกลาง
คาร์แคร์ร้านอื่นนั้นมีขอ้ เสนอที่ดีกว่าก็ 4 = มาก
ตาม
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 3.ท่านมีความผูกผันกับสิ นค้าและ 3 = ปานกลาง
การบริ การที่ร้านคาร์แคร์แห่งนี้เสนอให้ 4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 4.ท่านคิดว่าร้านคาร์ แคร์แห่งนี้น่า 3 = ปานกลาง
เข้าไปใช้บริ การ
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
ข้อที่ 5.ท่านคิดว่าสื่ อโมษณาที่ทางร้าน 3 = ปานกลาง
นําเสนอให้ท่านทราบมีความเป็ นจริ ง 4 = มาก
5 = มากที่สุด
และมีความน่าเชื่อถือ
9 = missing
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ชื่อตัวแปร
ความหมาย
ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค

ค่าของตัวแปร

Centra1

ข้อที่ 1.เมื่อท่านต้องการจะล้างรถท่าน
จะนึกถึงร้านที่ท่านใช้ประจําอยูเ่ สมอ

Centra2

ข้อที่ 2.ท่านบอกต่อถึงตัวผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่ดีของร้านคาร์แคร์ให้กบั ญาติ
หรื อคนรู ้จกั ของท่านเสมอ

Centra3

ข้อที่ 3.ร้านคาร์แคร์ ที่ท่านใช้บริ การอยู่
นั้นถือเป็ นอันดับหนึ่งหรื ออันดับต้นๆ
ในความคิดของท่าน

Centra4

ข้อที่ 4.ท่านให้ความสนใจกับคําแนะนํา
ของพนักงานเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และ
บริ การของร้านคาร์แคร์

Centra5

ข้อที่ 5.ในครั้งต่อไปถ้าท่านต้องการใช้
บริ การล้างรถและมีแนวโน้มว่าจะ
เลือกใช้บริ การล้างรถร้านนี้ต่อ

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
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หมายเหตุ

ชื่อตัวแปร
ด้านความง่ายในการเข้าถึง

ความหมาย

ค่าของตัวแปร

Acce1

ข้อที่ 1.ด้วยการบริ การที่เป็ นกันเองและ
ความน่าไว้วางใจของร้านคาร์แคร์ทาํ ให้
ท่านเข้ามาใช้บริ การ

Acce2

ข้อที่ 2.กระบวนการมนการทํางานของ
ร้านคาร์แคร์ มีความคล่องตัว ไม่ซบั ซ้อน
และสะดวกในการใช้บริ การ

Acce3

ข้อที่ 3.เมื่อทางร้านคาร์แคร์ จดั กิจกรรม
ใดๆท่านยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น

Acce4

ข้อที่ 4.ท่านคิดว่าร้านคาร์ แคร์แห่งนี้มี
สิ นค้าและบริ การครอบคลุมต่อการใช้
บริ การ

Acce5

ข้อที่ 5.ท่านคิดว่าร้านคาร์ แคร์มีสินค้า
และบริ การที่เหมาะสมกับรถของท่าน

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
9 = missing
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หมายเหตุ

ภาคผนวก ค
การทดสอบความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด
และการทดสอบความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถามหลังจากที่ได้ เก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่ างจํานวน 400 ชุด

159

ภาคผนวก ค-1การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach'

Alpha

แสดงค่าความเชื่ อมัน่ ของ

แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์
1.1 ปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั จํานวนของรายการ5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.984

N of Items
5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
13.22
13.26
13.25
13.22
13.23

Loc1
Loc2
Loc3
Loc4
Loc5

Scale Variance if
Item Deleted
6.058
6.292
6.137
6.008
5.987

Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.930
.983
.941
.981
.965
.978
.956
.979
.968
.977

1.2 ปั จจัยด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้าจํานวนของรายการ5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.979

N of Items
5
Item-Total Statistics

Product1
Product2
Product3
Product4
Product5

Scale Mean if Item
Deleted
13.22
13.23
13.23
13.22
13.24

Scale Variance if
Item Deleted
6.087
6.105
6.016
5.973
6.180
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Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.929
.975
.948
.972
.969
.969
.969
.969
.874
.983

1.3 ปั จจัยด้านนโยบายราคาจํานวนของรายการ 5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.974

N of Items
5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
13.14
13.14
13.18
13.21
13.21

Price1
Price2
Price3
Price4
Price5

Scale Variance if
Item Deleted
5.315
5.285
5.575
5.722
5.687

Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.917
.970
.936
.967
.940
.966
.931
.968
.918
.970

1.4 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดจํานวนของรายการ 5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.975

N of Items
5
Item-Total Statistics

Market1
Market2
Market3
Market4
Market5

Scale Mean if Item
Deleted
13.18
13.19
13.17
13.16
13.15

Scale Variance if
Item Deleted
5.565
5.641
5.391
5.334
5.209
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Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.912
.972
.929
.970
.963
.964
.954
.965
.897
.976

1.5 ปั จจัยด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้าจํานวนของรายการ 5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.967

N of Items
5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
13.18
13.19
13.19
13.18
13.19

Disign1
Disign2
Disign3
Disign4
Disign5

Scale Variance if
Item Deleted
5.523
5.586
5.574
5.506
5.737

Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.941
.954
.949
.953
.933
.955
.909
.959
.806
.976

1.6 ปั จจัยด้านการบริ การลูกค้าจํานวนของรายการ 5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.968

N of Items
5
Item-Total Statistics

Customer1
Customer2
Customer3
Customer4
Customer5

Scale Mean if Item
Deleted
13.18
13.19
13.21
13.23
13.18

Scale Variance if
Item Deleted
6.143
6.076
6.333
6.332
6.126
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Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.905
.961
.943
.955
.898
.962
.908
.961
.891
.964

ภาคผนวก ค-2การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach' Alpha แสดงค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคจํานวนของรายการ 5 รายการ
2.1 ความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความเชื่อมัน่ จํานวนของรายการ 5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.964

N of Items
5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
13.19
13.20
13.24
13.19
13.17

Confid1
Confid2
Confid3
Confid4
Confid5

Scale Variance if
Item Deleted
5.728
5.751
6.118
5.667
5.500

Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.920
.951
.910
.953
.915
.954
.855
.962
.905
.954

2.2 ความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคจํานวนของรายการ 5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.981

N of Items
5
Item-Total Statistics

Centra1
Centra2
Centra3
Centra4
Centra5

Scale Mean if Item
Deleted
13.11
13.11
13.15
13.15
13.15

Scale Variance if
Item Deleted
5.057
5.018
5.321
5.266
5.266
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Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.919
.980
.934
.978
.953
.975
.961
.973
.961
.973

2.3 ความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคด้านความง่ายในการเข้าถึงจํานวนของรายการ 5 รายการ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.973

N of Items
5
Item-Total Statistics

Acce1
Acce2
Acce3
Acce4
Acce5

Scale Mean if Item
Deleted
13.16
13.17
13.16
13.18
13.21

Scale Variance if
Item Deleted
5.368
5.501
5.326
5.677
5.871
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Corrected ItemCronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted
.940
.963
.913
.967
.935
.964
.897
.970
.933
.966

ภาคผนวก ง
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (400 ชุด)
โดยโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
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ภาคผนวก ง-1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลสรุ ปดังนี้
1.1 ผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูท้ ี่เข้าไปล้างรถในร้านคาร์แคร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามด้วย
ความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1.1 ผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูท้ ี่เข้าไปล้างรถในร้านคาร์แคร์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
(ด้านเพศ)โดยใช้ความถี่, ค่าร้อยละ
Sex

Valid

ชาย
หญิง
Total

Frequency
156
244
400

Percent
39.0
61.0
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
39.0
39.0
61.0
100.0
100.0

1.1.2ผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูท้ ี่เข้าไปล้างรถในร้านคาร์แคร์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
(ด้านอายุ)โดยใช้ความถี่, ค่าร้อยละ
Age
Frequency
Valid

ตํ่ากว่า 20ปี

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

74

18.5

18.5

18.5

21- 25 ปี

104

26

26

44.5

26 – 30 ปี

76

19

19

63.5

31 – 35 ปี

68

17

17

80.5

36 – 40 ปี

42

10.5

10.5

91.0

41 – 45 ปี

14

3.5

3.5

94.5

46 – 50 ปี

11

2.8

2.8

97.3

11
400

2.8
100.0

2.8
100.0

100.0

มากกว่า 60ปี
Total
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1.1.3ผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูท้ ี่เข้าไปล้างรถในร้านคาร์แคร์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
(ด้านอาชีพ)โดยใช้ความถี่, ค่าร้อยละ
Career

Valid

นักศึกษา
พนักงานเอกชน
พนักงานรัฐวิสากิจ
ข้าราชการ
เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
Total

Frequency
137
119
69
22
37
16
400

Percent
34.3
29.8
17.3
5.5
9.3
4.0
100.0

Valid
Percent
34.3
29.8
17.3
5.5
9.3
4.0
100.0

Cumulative
Percent
34.3
64.0
81.3
86.8
96.0
100.0

1.1.4ผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูท้ ี่เข้าไปล้างรถในร้านคาร์แคร์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
(ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)โดยใช้ความถี่, ค่าร้อยละ
Income

Valid

ตํ่ากว่า 15,0000 บาท
15,001 – 35,000 บาท
35,001 – 60,000 บาท
60,001 – 80,000 บาท
80,001 – 100,000 บาท
100,001 บาทขึ้นไป
Total

Frequency
75
260
9
36
8
12
400
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Percent
18.8
65.0
2.3
9.0
2.0
3.0
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
18.8
18.8
65.0
83.8
2.3
86.0
9.0
95.0
2.0
97.0
3.0
100.0
100.0

1.2 ผลข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2.1 ผลข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ด้านทําเลที่ต้ งั

Locat1
Locat2
Locat3
Locat4
Locat5
Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
N
Mean
400
3.3030
400
3.2850
400
3.2800
400
3.2750
400
3.2730
400

Std. Deviation
0.6340
0.6200
0.5980
0.5920
0.6080

1.2.2 ผลข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ด้านความหลากหลายของ
ประเภทสิ นค้า

Produ1
Produ2
Produ3
Produ4
Produ5
Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
N
Mean
400
400
400
400
400
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3.5230
3.4880
3.2250
3.1850
3.0400

Std. Deviation
0.5610
0.5920
0.6480
0.6460
0.8120

1.2.3 ผลข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ด้านนโยบายราคา

Price1
Price2
Price3
Price4
Price5
Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
N
Mean
400
400
400
400
400

3.1780
3.1530
3.1480
3.1350
3.1300

Std. Deviation
0.5120
0.4470
0.4260
0.4090
0.4110

1.2.4 ผลข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ด้านส่ วนประสมการ
สื่ อสารการตลาด

Market1
Market2
Market3
Market4
Market5
Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
N
Mean
400
400
400
400
400
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3.0380
3.0200
3.0150
3.0130
3.0130

Std. Deviation
0.2570
0.2440
0.2120
0.2180
0.1800

1.2.5 ผลข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ด้านการออกแบบร้านและ
การจัดวางสิ นค้า
Descriptive Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Desig1
400
3.1200
0.6980
Desig2
400
3.0680
0.8330
Desig3
400
3.0600
0.8170
Desig4
400
3.0530
0.7910
Desig5
400
3.0500
0.7990
Valid N (listwise)
1.2.6 ผลข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ด้านการบริ การลูกค้า
Descriptive Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Servi1
400
3.2900
0.6800
Servi2
400
3.2030
0.6910
Servi3
400
3.1880
0.7060
Servi4
400
3.1780
0.6760
Servi5
400
3.1650
0.6770
Valid N (listwise)

1.3 ผลข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค ของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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1.3.1 ผลข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค ด้านความเชื่อมัน่
Descriptive Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Confid1
400
3.2800
0.6060
Confid2
400
3.2800
0.6190
Confid3
400
3.2380
0.5260
Confid4
400
3.3050
0.6690
Confid5
400
3.2880
0.6490
Valid N (listwise)
1.3.2 ผลข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค ด้านการเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภคจํา
Descriptive Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Centra1
400
3.3130
0.6410
Centra2
400
3.3100
0.6360
Centra3
400
3.2800
0.5630
Centra4
400
3.2530
0.5430
Centra5
400
3.2480
0.5400
Valid N (listwise)
1.3.3 ผลข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค ด้านความง่ายในการเข้าถึง
Descriptive Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Acce1
400
3.3130
0.6410
Acce2
400
3.3100
0.6360
Acce3
400
3.2800
0.5630
Acce4
400
3.2530
0.5430
Acce5
400
3.2480
0.5400
Valid N (listwise)
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ภาคผนวก ง-2สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ผลสรุ ปดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์ ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล (ด้านเพศ ด้านอายุ อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) โดยใช้ Independent t-test
2.1.1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค
เป็ นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์ ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล(ด้านเพศ)ใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวOne-way ANOVA (One-Way Analysis of Variance)
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

F
Confid

Equal variances
assumed

Sig.

.649 .421

Equal variances
not assumed
Centra

Equal variances
assumed

.099 .753

Equal variances
not assumed
Acce

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

.011 .915

t-test for Equality of Means

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

t

df

.260

397

.795

.01475

.05680

-.09692

.12642

.255

308.925

.799

.01475

.05793

-.09923

.12873

-.545

397

.586

-.02936

.05391

-.13534

.07661

-.545

331.018

.586

-.02936

.05389

-.13536

.07664

.026

397

.979

.00147

.05569

-.10800

.11095

.026

324.655

.979

.00147

.05599

-.10867

.11162
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2.1.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์ ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล (ด้านอายุ)
ANOVA
Confid

Centra

Acce

Between Groups

Sum of Squares
7.208

df
7

Mean Square
1.030

Within Groups

114.518

392

.292

Total
Between Groups

121.726
6.569

399
7

.938

Within Groups

103.119

392

.263

Total
Between Groups

109.688
8.942

399
7

1.277

Within Groups

108.094

392

.276

Total

117.035

399

F
3.525

Sig.
.001

3.568

.001

4.632

.000

2.1.3 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์ ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล (ด้านอาชีพ)

Confid Between Groups
Within Groups
Total
Centra Between Groups
Within Groups
Total
Acce Between Groups
Within Groups
Total

ANOVA
Sum of Squares
1.618
120.108
121.726
.895
108.793
109.688
1.792
115.243
117.035
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df
5
394
399
5
394
399
5
394
399

Mean Square
.324
.305

F
1.061

Sig.
.381

.179
.276

.648

.663

.358
.292

1.226

.296

2.1.4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริ การร้านคาร์แคร์ ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล (ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
ANOVA
Confid

Centra

Acce

Between Groups

Sum of Squares
8.226

df
5

Mean Square
1.645

Within Groups

113.501

394

.288

Total
Between Groups

121.726
5.437

399
5

1.087

Within Groups

104.251

394

.265

Total
Between Groups

109.688
4.358

399
5

.872

Within Groups

112.677

394

.286

Total

117.035

399

F
5.711

Sig.
.000

4.109

.001

3.048

.010

2.3 ผลการวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่ า งปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น กับ ความจงรั ก ภัก ดี ข องผู ้บ ริ โภคในจัง หวัด ชลบุ รี โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ
ค่า Chi-Square ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว
2.3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ
ทดสอบ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติ
ค่า Chi-Square ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว

(ด้านเพศ)
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)
.798
.733

Pearson Chi-Square
1.661a
4
Likelihood Ratio
2.017
4
N of Valid Cases
400
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is .14.
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2.3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติ

ทดสอบ

ค่า Chi-Square ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว

(ด้านอายุ)
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

a

45.788
14
.000
40.319
Likelihood Ratio
14
.000
400
N of Valid Cases
a. 7 cells (29.2%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1.54.
Pearson Chi-Square

2.3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ
ทดสอบ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติ
ค่า Chi-Square ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว

(ด้านอาชีพ)
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

17.023a
16.538
400
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df

Asymp. Sig. (2sided)
10
10

.074
.085

a. 2 cells (11.1%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 2.24.

2.3.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ
ทดสอบ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติ
ค่า Chi-Square ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว

(ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)
.000
.000

Pearson Chi-Square
31.521a
10
Likelihood Ratio
37.673
10
N of Valid Cases
400
a. 7 cells (38.9%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1.12.
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Locat

Sig. (2-tailed)

Produ

N
400
Pearson Correlation .657**
Sig. (2-tailed)

market

.000

Confidence

Customer

Design

Pricing

N
400
Pearson Correlation .640**
Sig. (2-tailed)

.000

Centrality

Confidence

Customer

Design

Pricing

marketing

.900**

.706**

.000

.360

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

400

400

400

400

400

400

400

400

400

1

.006

.007

.640**

.525**

.219

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

400

400

400

400

400

400

400

400

400

.006

1

.006

.000

N
400
Pearson Correlation .046**
Sig. (2-tailed)

.657** .046** .640** .679** .774** .897** .914**

Customer loyalty

1

Accessibility

Pearson Correlation

Product

Location

2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยทางการตลาดสําหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ กบั ความจงรักภักดี
ของผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ป็ นลูก ค้า ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารร้ า นคาร์ แ คร์ ใ นจังหวัด ชลบุ รี โดยใช้สถิ ติ ท ดสอบค่ า
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation)
Correlations

.000

.027** .042** .037** .673**

.007** .027** .042** .037** 0.036** .060**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

400

400

400

400

400

400

.687**

.530**

.000

.000

400
.623**
.000
400

400
.519**
.000
400

.765**

.561**

.000

.000

400

400

400

.007

.006

1

.000

.000

.325** .505** .644** .645**
.000

.000

.000

.000

N
400
400
400
400
400
400
400
400
Pearson Correlation .679** .027** .007** .325**
1
.552** .677** .683**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
N
400
400
400
400
400
400
400
400
Pearson Correlation .774** .042** .027** .505** .552**
1
.752** .779**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
N
400
400
400
400
400
400
Pearson Correlation .897** .037** .042** .644** .677** .752**
Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

400

400

400

400

400

400
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400

400

400

400

1

.917**

.903**

.748**

.000

.000

.000

400

400

400

400

Customer loyalty

.000

.000

N
400
400
Pearson Correlation .900** .640**
Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

400

400

400

400

400

.036
.000

Customer loyalty

Sig. (2-tailed)

Accessibility

Confidence

Customer

Design

Pricing

marketing

Product

Pearson Correlation .914** .673** .037** .645** .683** .779** .917**

Centrality

Accessibility

Centrality

Location

Correlations

1

.921**

.747**

.000

.000

400

400

1

.751**

400

.687** .623** .765** .903** .921**
.000

.000

.000

.000

.000

N
400
400
400
400
400
400
400
400
Pearson Correlation .706** .525** .060** .530** .519** .561** .748** .747**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
N

400

400

400

400

400

400

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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400

400

.000
400
.751**

400
1
.000

400

400

2.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ชลบุรีระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล(ด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
Variables Entered/Removeda
Model
1

Variables
Entered
Age

Variables Removed

Method
Stepwise (Criteria:
Probability-of-F-to-enter
<= .050, Probability-of-Fto-remove >= .100).

a. Dependent Variable: Dept
Model Summaryb
Change Statistics
Std.
Adjusted Error of
R
R
R
the
Square
F
Sig. F DurbinModel
R
Square Square Estimate Change Change
df1
df2
Change Watson
a
1
.238
.057
.054 .05425
.032
.698
1
398
.000
.238
a. Predictors: (Constant), Age
b. Dependent Variable: Dept

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
Model
1 (Constant)
2.895
.071
Age
.098
.020
.238
a. Dependent Variable: Dept
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Tolerance
t
40.538
4.887

Sig.
.000
.000

VIF

.973 1.028

2.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดสําหรับธุรกิจคาร์แคร์ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
Variables Entered/Removeda
Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Location

Method
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).

2

Product

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).

3

Pricing

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).

4

Customer
_Ser

5

Design

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove
>= .100).

a. Dependent Variable: Dept

Model Summaryf

Model
1
2
3
4
5

R
R
Square
a
.892 0.795
.899b 0.808
.904c 0.817
.907d 0.822
.909e 0.826

Adjusted
R
Square
0.795
0.807
0.815
0.821
0.824

Change Statistics
Std.
Error of
R
the
Square
F
Sig. F DurbinEstimate Change Change df1
df2 Change Watson
0.240 0.795 1543.724 1.000 398.000 0.000
0.232 0.013 25.885 1.000 397.000 0.000
0.227 0.009 19.629 1.000 396.000 0.000
0.224 0.006 12.894 1.000 395.000 0.000
0.222 0.004
8.460 1.000 394.000 0.004 1.426
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a. Predictors: (Constant), Location
b. Predictors: (Constant), Location, Product
c. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing
d. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing, Customer_Ser
e. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing, Customer_Ser, Design
f. Dependent Variable: Dept
ANOVAa
Model

Sum of Squares

df

1

Mean Square

Regression
88.605
1
Residual
22.844
398
Total
111.449
399
2 Regression
90.003
2
Residual
21.446
397
Total
111.449
399
3 Regression
91.016
3
Residual
20.433
396
Total
111.449
399
4 Regression
91.662
4
Residual
19.787
395
Total
111.449
399
5 Regression
92.078
5
Residual
19.371
394
Total
111.449
399
a. Dependent Variable: Dept
a. Predictors: (Constant), Location
b. Predictors: (Constant), Location, Product
c. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing
d. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing, Customer_Ser
e. Predictors: (Constant), Location, Product, Pricing, Customer_Ser, Design
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F

Sig.

88.605
.057

1543.724

.000b

45.002
.054

833.064

.000c

30.339
.052

587.981

.000d

22.915
.050

457.455

.000e

18.416
.049

374.567

.000f

ภาคผนวก จ
แผนที่อาํ เภอเมืองชลบุรี
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แผนที่อาํ เภอเมืองชลบุรี

ทีต่ ้งั และอาณาเขต
อําเภอเมืองชลบุรีต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ข้างเคียงดังต่อไปนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางปะกง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอพานทองและอําเภอบ้านบึง
 ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอศรี ราชา
 ทิศตะวันตกจรดอ่าวไทย
การแบ่ งเขตการปกครอง
อําเภอเมืองชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น18 ตําบล 107 หมู่บา้ น
1. บางปลาสร้อย
7. นาป่ า
13. เหมือง
2. มะขามหย่ง
8. หนองข้างคอก
14. บ้านปึ ก
3. บ้านโขด
9. ดอนหัวฬ่อ
15. ห้วยกะปิ
4. แสนสุ ข
10. หนองไม้แดง
16. เสม็ด
5. บ้านสวน
11 บางทราย
17. อ่างศิลา
6. หนองรี
12. คลองตําหรุ
18. สํานักบก
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