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บทคัดย่อ
จากการศึ ก ษา พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ ข องผูบ้ ริ โ ภค กรณี ศึ ก ษาจัง หวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารคาร์ แ คร์ กรณี ศึ ก ษาในจัง หวัด พระตะบอง ประเทศกัม พู ช า โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาใช้แบบสอบถาม ซึ่ งในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบไปด้วย
1) คุ ณลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การคาร์ แคร์ 2) พฤติก รรมของผูบ้ ริ โภคในการ
เลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์ และ 3) ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บ ริ ก ารคาร์ แคร์
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการเลื อกตัวอย่างจากประชากรที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดพระตะบอง
และเคยใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ โดยใช้วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)
และใช้ข นาดตัวอย่างจานวน 111 คน ท าการวิเคราะห์ ข ้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การที่ศูนย์บริ การ
คาร์ แคร์ ทวั่ ไป แบบ Stand alone โดยเลือกใช้บริ การล้างอัดฉี ดมากที่สุด ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
ไม่เกิน 12,000 KHR หรื อประมาณ 120 บาท จะเข้าใช้บริ การในวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 09:01-12.00 น.
ความถี่ในการใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อเดือน บุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ คือ ตัวของ
ผูใ้ ช้บริ การเอง โดยจะเลือกร้านบริ การคาร์ แคร์ ที่ใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ช่องทางที่
ทาให้ผใู้ ช้บริ การรู้จกั ร้านคาร์แคร์คือคนที่รู้จกั ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริ การคาร์ แคร์ กรณี ศึกษาจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชาพบว่า การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
ทั้ง 7 ด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
กระบวนการ และด้านสิ นค้า
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Abstract
The purpose of this research is to study consumer characteristics related to car care
services of people who are in Battambang, Cambodia. The researcher uses questionnaires as a
tool to analyze which consists of three parts, 1) demographic characteristics of consumers who
use car care services 2) consumer behavior for selecting car care services and 3) marketing mix
factors in selection of car care services. The 111 samples collected in this study are people who
live in Battambang, Cambodia and they are familiar with car care services. They have been
gathered by the use of convenience sampling method. Data were analyzed by means of frequency,
percentage, average, and standard deviation. The researcher found that majority of consumers
who use car care service chooses basic type of services (stand-alone model) which is washing
services. The average cost per time is less than 12,000 KHR (approximately 120 Baht). They
prefer to use services on Sunday between 9.00-12.00 P.M., 1-2 times per month. Person who
influences the selection of car care services is his/her own. The consumers will make decision
based on the car care services that use good quality of car care products. The communication
channel which allows consumers to know about car care services is by his or her close friends and
families. The marketing mix factors in this case study found that the decision results are in high
level for all seven factors sorted by descending orders which are price, promotion, physical
evidence and presentation, people/employees, place/distribution, process and product
respectively.
Keywords: Marketing mix, Consumer behavior of car care services
*Master Student for ASEAN Business, Dhurakij Pundit University
**Advisor

บทนา
ประเทศกัมพูชามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ องในช่วงระยะหลายปี ที่ผา่ นมา
โดยเฉพาะในปี 2554-2556 ประเทศกัมพูช ามี อตั ราการเติ บโตของผลิ ตภัณฑ์ม วลรวม (Gross
Domestic Product: GDP) เท่ากับ 7.1, 7.3 และ 7.5 ตามลาดับ (World Bank, 2556) โดยปั จจัยสาคัญ
มาจาก ผลผลิตด้านการเกษตร การส่ งออกเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป และสิ่ งทอ จากเศรษฐกิจที่ได้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องดังกล่าว ทาให้ประชาชนชาวกัมพูชามีฐานะที่ดีข้ ึนและมีการใช้จ่ายเพิม่ มากขึ้น
จังหวัดพระตะบองอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศกัมพูชา มีขนาดใหญ่เป็ น
ลาดับที่ 5 ของประเทศ ผลจากการเปิ ดประชาคมอาเซียน ทาให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในพระตะบองมากขึ้น เนื่องจากพระตะบองอยูใ่ กล้กบั ประเทศไทย สามารถเดินทางได้สะดวก และ
ยัง สามารถใช้จงั หวัดพระตะบองเป็ นที่ พ กั ระหว่า งทาง เพื่ อเดิ นทางไปยัง เมื องท่ องเที่ ย วอย่า ง
พนมเปญและเสี ยมเรี ยบได้อีกด้วย
จากสถิติการขึ้นทะเบียนยานพาหนะในประเทศกัมพูชาพบว่ามีจานวนเพิ่มขึ้นโดยใน
ปี 2555 มีการขึ้นทะเบียนยานพาหนะเพิ่มขึ้นร้ อยละ 7.7 จากปี ก่อนโดยมีปริ มาณรถที่ข้ ึนทะเบียน
ในประเทศกัมพูชาแล้วถึ ง 2 ล้านคัน รถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชา คือ รถยนต์นงั่ เก๋ งบุคคล
รถยนต์ประเภทขับเคลื่อนสี่ ลอ้ รถยนต์อเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุกสิ นค้า หรื อรถปิ คอัพ จากการ
จดทะเบียนยานพาหนะที่ มากขึ้นนั้น ทาให้เกิ ดการนาเข้าอะไหล่รถยนต์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนาเข้าจากประเทศไทยที่มีสัดส่ วนมากที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการนาเข้าอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกัมพูชา ในปี 2556
Imported value 2556 (USD million) %
Thailand
101.628
30.65
China
58.989
17.79
Taipei, Chinese
57.587
17.37
Singapore
51.039
15.39
Malaysia
24.052
7.25
United States ofAmerica
15.49
4.67
Korea, Republic of
11.636
3.51
Others
11.139
3.36
Total
331.56
100.00
ที่มา : ICT calculations based on UN COMTRADE statistics กันยายน 2558)

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค ท าให้ส ามารถพัฒ นากลยุท ธ์ ทางการตลาด พัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อสร้ างความ
พึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคได้ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่ มการทาธุ รกิ จจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเพื่อความสาเร็ จของธุ รกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาคุ ณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การคาร์ แคร์ กรณี ศึกษาจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
2) เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกใช้บริ ก ารคาร์ แคร์ กรณี ศึ ก ษาจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
3) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อ กใช้ บ ริ การคาร์ แ คร์
กรณี ศึกษาจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
ทบทวนวรรณกรรม
พฤติกรรมผู้บริ โภค
วีระนุ ช รายระยับ (2556) กล่าวว่า เป็ นการกระทาใดๆ ก็ตามของบุคคลที่เกิ ดขึ้นอย่าง
เป็ นกระบวนการ ซึ่ งประกอบด้วยการแสวงหาข้อมูล การเลือกซื้ อ การประเมินคุณค่า เพื่อให้ได้ซ่ ึ ง
สิ นค้า และบริ การต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ วิภาวี สุ ริโย (2548)ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ว่า คือกิ จกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลที่จะประเมินผล และให้ได้มาซึ่ งการใช้สินค้า
และบริ การ โดยศึกษาเรื่ อง 6W 1H ดังนี้ 1) Who (ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย) ศึกษาถึงตลาดเป้ าหมาย
หรื อลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีกลุ่มเป้ าหมายทางด้าน ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรื อ
จิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ที่เหมาะสมและการตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้ าหมาย 2) What (ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึง สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ
โดยสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการคื อ คุ ณสมบัติหรื อองค์ป ระกอบของผลิ ตภัณฑ์ และความแตกต่ า งที่
เหนื อกว่าคู่แข่งขัน 3) Why (ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบวัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อ โดยต้องทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อคือ ปั จจัยทางจิตวิทยา ปั จจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปัจจัยเฉพาะบุคคล (ธวัลวรัตน์ อินทนันชัย 2552) เพราะผูบ้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้า เพื่ อสนองต่ อความต้องการด้า นร่ า งกายและจิ ตวิท ยา 4) Whom (ใครมี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ) เป็ นค าถามที่ ต้องการทราบบทบาทของกลุ่ มต่ างๆ ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ

ผูบ้ ริ โภค โดยมี องค์ ป ระกอบในการตัดสิ นใจซื้ อคื อ ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ี อิท ธิ ผ ล ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อและผูใ้ ช้
5) When (ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบโอกาสในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่ น ช่วง
ฤดูกาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจนเทศกาลหรื อโอกาสพิเศษเทศกาลวันสาคัญต่างๆ เป็ นต้น 6) Where
(ผูบ้ ริ โภคซื้ อ ที่ ไ หน) เป็ นค าถามที่ ต้องการทราบช่ อ งทางหรื อ แหล่ ง ที่ ผูบ้ ริ โภคท าการซื้ อ เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้า ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ตลอดจนร้ านขายของชา เป็ นต้น และ 7) How (ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
อย่า งไร) เป็ นค าถามที่ ต้องการทราบขั้นตอนหรื อกระบวนการในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ โดยมี
องค์ประกอบการซื้ อโดย การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ
และความรู้สึกภายหลังการซื้ อ (ธวัลวรัตน์ อินทนันชัย 2552) จากทฤษฎีขา้ งต้น จึงสรุ ปความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้วา่ เป็ นกระบวนการในการค้นหา การซื้ อ การประเมินผล และการจับจ่าย
ใช้สอยเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตอบสนองความต้องการ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การว่าเป็ น
ปั จ จัย ตัว แปรที่ บ ริ ษัท สามารถควบคุ ม ได้ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โภค
ณภัทร ศรี ยาภัย (2552) ระบุปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่ งที่นาเสนอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค 2) ราคา (Price)
ต้นทุ นทั้งหมดที่ ผบู ้ ริ โภคต้องจ่าย เพื่อแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การ 3) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
(Place) เป็ นกระบวนการที่ ทาให้สินค้าหรื อบริ การไปสู่ ตลาด เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าหรื อ
บริ การตามต้องการ 4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ าหน่าย
สิ นค้าหรื อบริ การ ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดการรับรู ้ 5) บุคคล (People) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารและผูบ้ ริ โ ภค ผูใ้ ห้บ ริ ก ารต้อ งมี ค วามสามารถ มี ท ัศ นคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาได้ 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) เป็ นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ และการนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้เห็นเป็ น
รู ปธรรม การแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว และ
7) กระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ และงานปฏิ บตั ิในด้านการ
บริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความประทับ ใจ จึ ง สรุ ป ความหมายของส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารได้ว่า เครื่ อ งมื อทาง
การตลาดที่ผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องกาหนดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุ รกิ จ จะประกอบ
ไปด้วย 7 ด้าน ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น

จากการศึกษาในครั้ งนี้ จะได้รับประโยชน์ คือ สามารถพัฒนาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของธุ รกิ จคาร์ แคร์ พัฒนากลยุทธ์การแข่งขันในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุ รกิจ สาหรับผูท้ ี่สนใจลงทุนในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชาอีกด้วย
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (6Ws และ1H)
- ประเภทการใช้บริ การ
- บุคคลที่มีผลต่อการใช้บริ การ
- วันที่ใช้บริ การ
- จานวนครั้งที่ใช้บริ การ
- เวลาที่ใช้บริ การ
- ช่องทางในการรู ้จกั ร้านคาร์ แคร์
- สถานที่ใช้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
- แรงจูงใจในการใช้บริ การ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจาหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด
- พนักงานผูใ้ ห้บริ การ
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- กระบวนการให้บริ การ

วิธีดาเนินการวิจัย
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา คื อประชากรที่อาศัย อยู่ใ นจังหวัดพระตะบอง และเคยใช้
บริ การร้านคาร์แคร์โดยใช้แบบสอบถาม วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
และใช้ขนาดตัวอย่างจานวน 111 คน ซึ่ งก่ อนเริ่ มดาเนิ นการเก็บ ข้อมูลจริ ง ได้ทาการตรวจสอบ
แบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว เมื่อทาการแจกแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป มีการใช้สถิติในการทดสอบ คือ สถิติ
เพื่อบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็ นสถิ ติที่ใ ช้บ รรยายลักษณะของตัวอย่า งที่ ทาการศึ กษา
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิ จยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการวิจ ัย ซึ่ งประกอบด้ว ย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การร้ าน
คาร์ แคร์ กรณี ศึกษาจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัม พูชาโดยมีรายละเอี ยดในส่ วนของ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เป็ นคาถามแบบเลือกตอบจานวน 6 ข้อ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านคาร์ แคร์
กรณี ศึกษาจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย ประเภทการใช้บริ การ วันที่ใช้บริ การ
เวลาที่ใช้บริ การ สถานที่ใช้บริ การ แรงจูงใจในการใช้บริ การ บุคคลที่มีผลต่อการใช้บริ การ จานวน
ครั้งที่ใช้บริ การ ช่องทางในการรู ้จกั ร้านคาร์ แคร์ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริ การคาร์แคร์ กรณี ศึกษาจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชาได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ จานวน 18 ข้อ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21-5.00

สาคัญมากที่สุด

3.41-4.20

สาคัญมาก

2.61-3.40

สาคัญปานกลาง

1.81-2.60

สาคัญน้อย

1.00-1.80

สาคัญน้อยที่สุด

สรุ ปผลและอภิปรายผล
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของตัวอย่างในจังหวัดพระตะบอง
ประเทศกัมพูชา (จากตัวเลือกที่ตวั อย่างเลือกมากที่สุด)
ลักษณะส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศ: ชาย

63

56.8

อายุ: 20 - 29 ปี

67

60.4

สถานภาพ: โสด

81

73.0

ระดับการศึกษา: ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

57

51.4

อาชีพ: นักเรี ยน/นักศึกษา

38

34.2

รายได้: มากกว่า 720,000 KHR (ประมาณ 7,200 บาท)

45

40.5

1) การวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริ การคาร์แคร์ กรณี ศึกษาจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัม พู ช า พบว่า ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย อยู่ใ นช่ ว งอายุ 20-29 ปี
สถานภาพโสด สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้
มากกว่า 720,000 KHR หรื อประมาณ 7,200 บาท
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ ของตัวอย่างในจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา (จากตัวเลือกที่ตวั อย่างเลือกมากที่สุด)
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านคาร์แคร์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ใช้บริ การที่ศูนย์บริ การคาร์ แคร์ ทวั่ ไป แบบ Stand alone

71

64.0

ประเภทในการใช้บริ การ คือ ล้างอัดฉีด

63

56.8

จานวนครั้งการใช้บริ การคาร์ แคร์ ต่อเดือน คือ 1 - 2 ครั้ง

68

61.3

73

65.8

73

65.8

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ไม่เกิน 12,000 KHR (1,200 บาท)

43

38.7

ช่องทางที่ทาให้ตวั อย่างรู ้จกั ร้านคาร์ แคร์ คือ คนรู ้จกั

62

55.9

วันที่ใช้บริ การร้านคาร์แคร์มากที่สุด คือ วันอาทิตย์

67

60.4

ช่วงเวลาที่ใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ มากที่สุด คือ 09:01 - 12:00 น.

48

43.2

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านคาร์ แคร์ คือ ร้านคาร์แคร์ใช้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
บุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ คือ ตัวของ
ผูใ้ ช้บริ การเอง

2) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ กรณี ศึกษาจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา พบว่า ตัวอย่างทาการเลือกใช้บริ การที่ศูนย์บริ การคาร์ แคร์ ทวั่ ไป แบบ
Stand alone มากที่สุด เนื่องจากศูนย์บริ การคาร์ แคร์ แบบ Stand alone นั้น เป็ นสถานที่ให้บริ การใน
พื้นที่ส่วนตัว หรื อเช่ าสถานที่ โดยสถานที่จะไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า หรื อภายในปั๊ มน้ ามัน
โดยเลือกใช้บริ การล้างอัดฉี ดมากที่สุด เนื่ องมาจากถนนในจังหวัดพระตะบองนั้น ยังไม่ได้ลาดยาง
ทั้งหมด ยังมีถนนบางแห่ งที่ยงั เป็ นถนนดินเเดง จึงทาให้ชาวกัมพูชามีความต้องการในการล้างอัด
ฉีดมากที่สุด ซึ่ งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน 12,000 KHR หรื อ 120 บาท เพราะใช้บริ การเพียง
แค่ลา้ งอัดฉี ด ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งจึงมีความเหมาะสม ตัวอย่างจะเข้าใช้บริ การในวันอาทิตย์

ช่วงเวลา 09:01-12.00 น. เนื่องจากวันอาทิตย์เป็ นวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ผูใ้ ช้บริ การจึงมีเวลาว่างในการ
เข้าใช้บริ การที่คาร์ แคร์ โดยมีความถี่การใช้บริ การ 1-2 ครั้ งต่อเดื อน สาหรั บบุ คคลที่ มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การร้านคาร์แคร์คือ ตัวของผูใ้ ช้บริ การเอง เนื่องจากตัวผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจ
มากที่สุด โดยจะเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็ นน้ ายา
หรื ออุ ป กรณ์ ต่า งๆ โดยที่ ค นรู้ จกั คื อช่ องทางที่ ท าให้ตวั อย่า งรู ้ จกั ร้ า นคาร์ แคร์ เนื่ องจากเมื่ อคน
เหล่านั้นเข้าใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ แล้วเกิดความประทับใจ จึงบอกปากต่อปาก ทาให้สามารถส่ งต่อ
ความน่าเชื่อถือ และสามารถกระจายข่าวได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ตารางที่ 4 แสดง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การร้ านคาร์ แคร์ ของ
ตัวอย่างในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (จากตัวเลือกที่ตวั อย่างเลือกมากที่สุด)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Mean
S.D.
ความหมาย
สิ นค้า

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมีคุณภาพ

4.02

0.75

สาคัญมาก

ราคา

ราคาเหมาะสมกับบริ การ

3.71

0.88

สาคัญมาก

ช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ต้ งั ร้านสะดวกต่อการเดินทาง

3.65

0.91

สาคัญมาก

การส่ งเสริ มการตลาด

3.57

1.04

สาคัญมาก

มี ก ารจัด ท าบัต รสมาชิ ก เพื่ อ รั บ
ส่ วนลด

พนักงาน

พนักงานมีความรู้ ความชานาญ

3.97

0.86

สาคัญมาก

กระบวนการ

บริ เวณร้านมีความสะอาด สวยงาม

3.86

0.83

สาคัญมาก

3.80

0.98

สาคัญมาก

การสร้ างและนาเสนอ มีความสะดวกรวดเร็ วในการ
ลักษณะทางกายภาพ

ให้บริ การ

3) การวิเคราะห์ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์
กรณี ศึกษาจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชาพบว่า การตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ และ
ด้านสิ นค้า
ปั จจัยด้านสิ นค้า พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญกับน้ ายาที่มีคุณภาพ เนื่ องจากน้ ายาที่ มี
คุ ณ ภาพจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท าความสะอาดอย่ า งล้ า ลึ ก สามารถท าความสะอาดคราบ

สิ่ งสกปรกได้เป็ นอย่างดี ไม่ทิ้งคราบ เมื่อล้างเสร็ จแล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะได้รับรถยนต์ที่เหมือนใหม่
อยูเ่ สมอ
ปั จจัยด้านราคา พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องของราคาที่ เหมาะสมกับบริ การ
เนื่ อ งจากถ้า ราคาเหมาะสมกับ บริ ก าร จะท าให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารเข้า มาใช้ บ ริ ก ารอยู่เ สมอ เพราะมี
ความรู้สึกคุม้ ค่า
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในด้านที่ต้ งั ร้านสะดวก
ต่อการเดินทาง เนื่องจากสะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องมีการจัดทาบัตร
สมาชิกเพื่อรับส่ วนลด เพราะการส่ งเสริ มการตลาดด้วยวิธีน้ ี จะเป็ นการดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้า
ให้เข้ามาใช้บริ การซ้ า
ปั จจัยด้านบุคคลหรื อพนักงาน พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องของพนักงานมี
ความรู้ ความช านาญ เพราะจะท าให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ การวางใจได้ ว่ า จะได้ รั บ การบริ การที่ ดี ที่ สุ ด
ปั จจัย ด้านกระบวนการ พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องของบริ เวณร้ านมีความ
สะอาด สวยงาม เพราะหากร้านนั้นดูดีจะเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีของทางร้าน
ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญใน
ด้านความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ เนื่ องจากต้องการให้ ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารคาร์ แคร์ ของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึ ก ษาจังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ผูว้ ิจยั นามาเป็ นข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั
ผูป้ ระกอบการร้านคาร์ แคร์ ที่ตอ้ งการลงทุนในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา นามาปรับปรุ ง
คุณภาพการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1) ปั จจัยด้านสิ นค้า จากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับน้ ายาที่มี
คุณภาพ จึงควรกาหนดกลยุทธ์ดา้ นสิ นค้า โดยเลือกซื้ อน้ ายาล้างรถที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทาความ
สะอาดอย่างล้ าลึก สามารถทาความสะอาดคราบสิ่ งสกปรกได้เป็ นอย่างดี ไม่ทิ้งคราบ และไม่เป็ น
อันตรายต่อสี ของรถยนต์
2) ปั จจัยด้านราคา จากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่ องของ
ราคาที่ เ หมาะสมกับ บริ ก าร ซึ่ งทางร้ า นคาร์ แ คร์ มี ป้ ายราคาแสดงค่ า บริ ก ารอย่า งชัดเจน อี ก ทั้ง

พนักงานยังแจ้งราคาก่อนการให้บริ การ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ
3) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในด้านที่ต้ งั ร้ านอยู่
ใกล้บา้ น จึงต้องปรับปรุ งให้ร้านดูน่าเชื่อถือ มีที่จอดรถเพื่อรองรับผูใ้ ช้บริ การจานวนมาก
4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องมีการจัดทา
บัตรสมาชิ กเพื่อรับส่ วนลด จึงต้องจัดโปรโมชัน่ สม่ าเสมอ เพื่อดึ งดูดความสนใจ ทั้งลูกค้าเก่าและ
ลูกค้าใหม่
5) ปั จจัยด้านบุคคลหรื อพนักงาน พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องของพนักงาน
แต่ง กายสะอาดเรี ยบร้ อย ปลู ก ฝั ง พนัก งานว่า เมื่ อพนักงานได้ใส่ ชุดฟอร์ มของทางร้ านจะมี
ความรู ้สึกว่ากาลังปฏิบตั ิงาน จึงทาให้พนักงานทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
6) ปั จจัยด้านกระบวนการ พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องของภายในร้านมีมุม
อ่านหนังสื อ หรื อดูโทรทัศน์ ทางร้านจึงต้องอัพเดทนิ ตยสารอยูส่ ม่ าเสมอ เพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์
7) ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่าตัวอย่างให้ความสาคัญ
ในด้านความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ ทางร้ านจึงต้องพัฒนา และรักษาการทางานที่เป็ น
ระบบอยู่ เ สมอ เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานในการท างานของพนัก งาน และเพื่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านความคิดเห็ น และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคาร์ แคร์
ก่อนและหลังการใช้บริ การคาร์ แคร์ เพื่อผลการศึกษาจะสามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด และพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2) ศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ทาให้ธุรกิจคาร์ แคร์ ประสบความสาเร็ จ เช่ น คุณภาพ
ความสัมพันธ์ คุณภาพการให้บริ การ และความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น โดยผูท้ ี่สนใจควรจะ
ศึกษาทั้งด้านผูป้ ระกอบการ และด้านผูบ้ ริ การ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งร้านคารแคร์
ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
แผนธุ รกิจฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุ นจาก
หลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูใ้ ห้คาปรึ กษา คาแนะนา
และข้อคิดเห็น อันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งกับผูศ้ ึกษา ทั้งยังตรวจแก้ไขผลการศึกษาฉบับนี้ จนเสร็ จ
สมบูรณ์ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี ผูศ้ ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
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