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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภค  กรณีศึกษาจังหวดั       
พระตะบอง ประเทศกมัพูชา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้บริการคาร์แคร์ กรณีศึกษาในจังหวดัพระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปดว้ย 
1) คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการคาร์แคร์ 2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ และ 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ท าการเลือกตวัอยา่งจากประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัพระตะบอง 
และเคยใช้บริการร้านคาร์แคร์ โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 
และใช้ขนาดตวัอย่างจ านวน 111 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการ
คาร์แคร์ทัว่ไป แบบ Stand alone โดยเลือกใชบ้ริการลา้งอดัฉีดมากท่ีสุด ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง
ไม่เกิน 12,000 KHR หรือประมาณ 120 บาท จะเขา้ใชบ้ริการในวนัอาทิตย ์ช่วงเวลา 09:01-12.00 น. 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน บุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์คือ ตวัของ
ผูใ้ชบ้ริการเอง โดยจะเลือกร้านบริการคาร์แคร์ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ช่องทางท่ี 
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้จกัร้านคาร์แคร์คือคนท่ีรู้จกั ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ กรณีศึกษาจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพูชาพบวา่ การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก
ทั้ง 7 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
กระบวนการ และดา้นสินคา้  
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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. 
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บทน า 
 ประเทศกมัพูชามีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะหลายปีท่ีผา่นมา
โดยเฉพาะในปี 2554-2556 ประเทศกัมพูชามีอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม (Gross 
Domestic Product: GDP) เท่ากบั 7.1, 7.3 และ 7.5 ตามล าดบั (World Bank, 2556) โดยปัจจยัส าคญั
มาจาก ผลผลิตดา้นการเกษตร การส่งออกเส้ือผา้ส าเร็จรูป และส่ิงทอ จากเศรษฐกิจท่ีไดเ้ติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองดงักล่าว ท าใหป้ระชาชนชาวกมัพชูามีฐานะท่ีดีข้ึนและมีการใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน  
 จงัหวดัพระตะบองอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศกมัพูชา มีขนาดใหญ่เป็น
ล าดบัท่ี 5 ของประเทศ ผลจากการเปิดประชาคมอาเซียน ท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว
ในพระตะบองมากข้ึน เน่ืองจากพระตะบองอยูใ่กลก้บัประเทศไทย สามารถเดินทางไดส้ะดวก และ
ยงัสามารถใช้จงัหวดัพระตะบองเป็นท่ีพกัระหว่างทาง เพื่อเดินทางไปยงัเมืองท่องเท่ียวอย่าง
พนมเปญและเสียมเรียบไดอี้กดว้ย  
 จากสถิติการข้ึนทะเบียนยานพาหนะในประเทศกมัพูชาพบวา่มีจ านวนเพิ่มข้ึนโดยใน  
ปี 2555 มีการข้ึนทะเบียนยานพาหนะเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.7 จากปีก่อนโดยมีปริมาณรถท่ีข้ึนทะเบียน
ในประเทศกมัพูชาแลว้ถึง 2 ลา้นคนั รถยนตส่์วนใหญ่ในประเทศกมัพูชา คือ รถยนตน์ัง่เก๋งบุคคล 
รถยนตป์ระเภทขบัเคล่ือนส่ีลอ้ รถยนตอ์เนกประสงค ์รถยนตบ์รรทุกสินคา้ หรือรถปิคอพั จากการ
จดทะเบียนยานพาหนะท่ีมากข้ึนนั้น ท าให้เกิดการน าเขา้อะไหล่รถยนต์เพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าเขา้จากประเทศไทยท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 1 แสดงมูลค่าการน าเขา้อะไหล่รถยนต ์และรถจกัรยานยนตข์องกมัพชูา 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 
ท่ีมา : ICT calculations based on UN COMTRADE statistics กนัยายน 2558) 



 การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ท าให้สามารถพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด พฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความ        
พึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ดงันั้นก่อนท่ีจะเร่ิมการท าธุรกิจจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเพื่อความส าเร็จของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค ์
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการคาร์แคร์กรณีศึกษาจงัหวดั
พระตะบอง ประเทศกมัพชูา 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์กรณีศึกษาจงัหวดั   
พระตะบอง ประเทศกมัพชูา 

3) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์
กรณีศึกษาจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพชูา 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
 วีระนุช รายระยบั (2556) กล่าวว่า เป็นการกระท าใดๆ ก็ตามของบุคคลท่ีเกิดข้ึนอย่าง
เป็นกระบวนการ ซ่ึงประกอบดว้ยการแสวงหาขอ้มูล การเลือกซ้ือ การประเมินคุณค่า เพื่อให้ไดซ่ึ้ง
สินคา้ และบริการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคสนใจ วิภาวี สุริโย (2548)ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
วา่ คือกิจกรรมและกระบวนการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะประเมินผล และให้ไดม้าซ่ึงการใช้สินคา้ 
และบริการ โดยศึกษาเร่ือง 6W 1H ดงัน้ี 1) Who (ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย) ศึกษาถึงตลาดเป้าหมาย 
หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายทางดา้น ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์จิตวิทยาหรือ
จิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ท่ีประกอบดว้ยกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีเหมาะสมและการตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 2) What (ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
โดยส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการคือ คุณสมบติัหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ และความแตกต่างท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั 3) Why (ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบวตัถุประสงคใ์นการ
ซ้ือ โดยตอ้งท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือคือ ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทาง
สังคมและวฒันธรรม ตลอดจนปัจจยัเฉพาะบุคคล (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั 2552) เพราะผูบ้ริโภคซ้ือ
สินค้าเพื่อสนองต่อความตอ้งการด้านร่างกายและจิตวิทยา 4) Whom (ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ



ผูบ้ริโภค โดยมีองค์ประกอบในการตดัสินใจซ้ือคือ ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิผล ผูต้ดัสินใจซ้ือและผูใ้ช ้        
5) When (ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบโอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น ช่วง
ฤดูกาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจนเทศกาลหรือโอกาสพิเศษเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ เป็นตน้ 6) Where 
(ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนร้านขายของช า เป็นตน้ และ 7) How (ผูบ้ริโภคซ้ือ
อย่างไร) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบขั้นตอนหรือกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยมี
องคป์ระกอบการซ้ือโดย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจซ้ือ 
และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั 2552) จากทฤษฎีขา้งตน้ จึงสรุปความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดว้า่ เป็นกระบวนการในการคน้หา การซ้ือ การประเมินผล และการจบัจ่าย
ใชส้อยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการ  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการว่าเป็น 
ปัจจัยตัวแปรท่ีบริษัทสามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภค           
ณภทัร ศรียาภยั (2552) ระบุปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ  
1) ผลิตภณัฑ์ (Product) ส่ิงท่ีน าเสนอ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2) ราคา (Price) 
ตน้ทุนทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) เป็นกระบวนการท่ีท าให้สินคา้หรือบริการไปสู่ตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับสินคา้หรือ
บริการตามตอ้งการ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้  าหน่าย
สินคา้หรือบริการ ไปยงัผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดการรับรู้ 5) บุคคล (People)  เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ผูใ้ห้บริการและผูบ้ริโภค ผูใ้ห้บริการต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ผูบ้ริโภค มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได ้6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพ และการน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคให้เห็นเป็น
รูปธรรม การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว และ  
7) กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ และงานปฏิบติัในดา้นการ
บริการ ท่ีน าเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความประทบัใจ จึงสรุปความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการได้ว่า เคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งก าหนดให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของธุรกิจ จะประกอบ   
ไปดว้ย 7 ดา้น ตามท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้   
   



 จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะไดรั้บประโยชน์ คือ สามารถพฒันาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจคาร์แคร์ พฒันากลยุทธ์การแข่งขนัในดา้นต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ ส าหรับผูท่ี้สนใจลงทุนในจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพชูาอีกดว้ย  
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัพระตะบอง และเคยใช้
บริการร้านคาร์แคร์โดยใชแ้บบสอบถาม วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
และใช้ขนาดตวัอย่างจ านวน 111 คน ซ่ึงก่อนเร่ิมด าเนินการเก็บขอ้มูลจริง ได้ท าการตรวจสอบ
แบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ เม่ือท าการแจกแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ท าการวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป มีการใชส้ถิติในการทดสอบ คือ สถิติ
เพื่อบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้บรรยายลักษณะของตวัอย่างท่ีท าการศึกษา 
ประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการร้าน      
คาร์แคร์ กรณีศึกษาจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพูชาโดยมีรายละเอียดในส่วนของ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน เป็นค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (6Ws และ1H) 
- ประเภทการใชบ้ริการ  - บุคคลท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 
- วนัท่ีใชบ้ริการ  - จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
- เวลาท่ีใชบ้ริการ     - ช่องทางในการรู้จกัร้านคาร์แคร์ 
- สถานท่ีใชบ้ริการ  - ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 
- แรงจูงใจในการใชบ้ริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- ผลิตภณัฑ ์   - ราคา 
- การจดัจ าหน่าย  - การส่งเสริมการตลาด 

- พนกังานผูใ้หบ้ริการ  - สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

- กระบวนการใหบ้ริการ 



 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์
กรณีศึกษาจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพูชา ประกอบดว้ย ประเภทการใชบ้ริการ วนัท่ีใชบ้ริการ 
เวลาท่ีใชบ้ริการ สถานท่ีใชบ้ริการ แรงจูงใจในการใชบ้ริการ บุคคลท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ จ านวน
คร้ังท่ีใชบ้ริการ ช่องทางในการรู้จกัร้านคาร์แคร์ และค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ จ านวน 9 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ กรณีศึกษาจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพูชาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ านวน 18 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

คะแนนเฉล่ีย    ระดบัความคิดเห็น 

4.21-5.00    ส าคญัมากท่ีสุด 

3.41-4.20    ส าคญัมาก 

2.61-3.40    ส าคญัปานกลาง 

1.81-2.60    ส าคญันอ้ย 

1.00-1.80    ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งในจงัหวดัพระตะบอง 
ประเทศกมัพชูา (จากตวัเลือกท่ีตวัอยา่งเลือกมากท่ีสุด)  

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ: ชาย 63 56.8 

อาย:ุ 20 - 29 ปี 67 60.4 

สถานภาพ: โสด 81 73.0 

ระดบัการศึกษา: ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 57 51.4 

อาชีพ: นกัเรียน/นกัศึกษา 38 34.2 

รายได:้ มากกวา่ 720,000 KHR (ประมาณ 7,200 บาท) 45 40.5 

 



  1) การวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ กรณีศึกษาจงัหวดั

พระตะบอง ประเทศกัมพูชา พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี 

สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายได้

มากกวา่ 720,000 KHR หรือประมาณ 7,200 บาท  

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ของตวัอยา่งในจงัหวดั 
พระตะบอง ประเทศกมัพชูา (จากตวัเลือกท่ีตวัอยา่งเลือกมากท่ีสุด)  

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการคาร์แคร์ทัว่ไป แบบ Stand alone 71 64.0 

ประเภทในการใชบ้ริการ คือ ลา้งอดัฉีด 63 56.8 

จ านวนคร้ังการใชบ้ริการคาร์แคร์ต่อเดือน คือ 1 - 2 คร้ัง 68 61.3 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านคาร์แคร์ คือ ร้านคาร์แคร์ใช้

ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
73 65.8 

บุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ คือ ตวัของ

ผูใ้ชบ้ริการเอง 
73 65.8 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ไม่เกิน  12,000  KHR (1,200 บาท) 43 38.7 

ช่องทางท่ีท าใหต้วัอยา่งรู้จกัร้านคาร์แคร์ คือ คนรู้จกั 62 55.9 

วนัท่ีใชบ้ริการร้านคาร์แคร์มากท่ีสุด คือ วนัอาทิตย์ 67 60.4 

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านคาร์แคร์มากท่ีสุด คือ 09:01 - 12:00 น. 48 43.2 

 

 2) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ กรณีศึกษาจงัหวดั

พระตะบอง ประเทศกมัพชูา พบวา่ ตวัอยา่งท าการเลือกใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการคาร์แคร์ทัว่ไป แบบ 

Stand alone มากท่ีสุด เน่ืองจากศูนยบ์ริการคาร์แคร์แบบ Stand alone นั้น เป็นสถานท่ีให้บริการใน

พื้นท่ีส่วนตวั หรือเช่าสถานท่ี โดยสถานท่ีจะไม่ไดต้ั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ หรือภายในป๊ัมน ้ ามนั 

โดยเลือกใชบ้ริการลา้งอดัฉีดมากท่ีสุด เน่ืองมาจากถนนในจงัหวดัพระตะบองนั้น ยงัไม่ไดล้าดยาง

ทั้งหมด ยงัมีถนนบางแห่งท่ียงัเป็นถนนดินเเดง จึงท าให้ชาวกมัพูชามีความตอ้งการในการลา้งอดั

ฉีดมากท่ีสุด ซ่ึงค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 12,000 KHR หรือ 120 บาท เพราะใชบ้ริการเพียง

แค่ลา้งอดัฉีด ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังจึงมีความเหมาะสม ตวัอยา่งจะเขา้ใช้บริการในวนัอาทิตย ์



ช่วงเวลา 09:01-12.00 น. เน่ืองจากวนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยุดสุดสัปดาห์ ผูใ้ชบ้ริการจึงมีเวลาวา่งในการ

เขา้ใช้บริการท่ีคาร์แคร์ โดยมีความถ่ีการใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน ส าหรับบุคคลท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์คือ ตวัของผูใ้ชบ้ริการเอง เน่ืองจากตวัผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิในการตดัสินใจ

มากท่ีสุด โดยจะเลือกใช้บริการคาร์แคร์ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ไม่วา่จะเป็นน ้ ายา 

หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยท่ีคนรู้จกัคือช่องทางท่ีท าให้ตวัอย่างรู้จกัร้านคาร์แคร์ เน่ืองจากเม่ือคน

เหล่านั้นเขา้ใชบ้ริการร้านคาร์แคร์แลว้เกิดความประทบัใจ จึงบอกปากต่อปาก ท าให้สามารถส่งต่อ

ความน่าเช่ือถือ และสามารถกระจายข่าวไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

ตารางท่ี 4 แสดง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของ
ตวัอยา่งในจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพชูา (จากตวัเลือกท่ีตวัอยา่งเลือกมากท่ีสุด)  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ความหมาย 

สินคา้ ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดมีคุณภาพ   4.02 0.75 ส าคญัมาก 

ราคา ราคาเหมาะสมกบับริการ 3.71 0.88 ส าคญัมาก 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง 3.65 0.91 ส าคญัมาก 

การส่งเสริมการตลาด มีการจัดท าบัตรสมาชิก  เพื่ อ รับ

ส่วนลด  

3.57 1.04 ส าคญัมาก 

พนกังาน พนกังานมีความรู้ ความช านาญ 3.97 0.86 ส าคญัมาก 

กระบวนการ บริเวณร้านมีความสะอาด สวยงาม 3.86 0.83 ส าคญัมาก 

การสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

มีความสะดวกรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ 

3.80 0.98 ส าคญัมาก 

 

 3) การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์

กรณีศึกษาจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพูชาพบวา่ การตดัสินใจอยู่ในระดบัมากทั้ง 7 ดา้น โดย

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และ

ดา้นสินคา้  

 ปัจจยัดา้นสินคา้ พบว่าตวัอย่างให้ความส าคญักบัน ้ ายาท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากน ้ ายาท่ีมี

คุณภาพจะมีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดอย่างล ้ าลึก สามารถท าความสะอาดคราบ            



ส่ิงสกปรกไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ทิ้งคราบ เม่ือลา้งเสร็จแลว้ ผูใ้ช้บริการจะไดรั้บรถยนตท่ี์เหมือนใหม่   

อยูเ่สมอ  

 ปัจจยัดา้นราคา พบว่าตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกบับริการ 

เน่ืองจากถ้าราคาเหมาะสมกับบริการ จะท าให้ผู ้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ เพราะมี

ความรู้สึกคุม้ค่า  

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ตวัอยา่งให้ความส าคญัในดา้นท่ีตั้งร้านสะดวก

ต่อการเดินทาง เน่ืองจากสะดวก ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง   

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองมีการจดัท าบตัร

สมาชิกเพื่อรับส่วนลด เพราะการส่งเสริมการตลาดดว้ยวิธีน้ี จะเป็นการดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกคา้

ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการซ ้ า   

 ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนักงาน พบว่าตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองของพนกังานมี

ความรู้ ความช านาญ เพราะจะท าให้ผู ้ใช้บริการวางใจได้ว่าจะได้รับการบริการท่ีดี ท่ีสุด  

  ปัจจยัดา้นกระบวนการ พบว่าตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองของบริเวณร้านมีความ

สะอาด สวยงาม เพราะหากร้านนั้นดูดีจะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของทางร้าน   

 ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ตวัอยา่งให้ความส าคญัใน

ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เน่ืองจากตอ้งการให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวจัิย   

 จากการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาจงัหวดั    

พระตะบอง ประเทศกมัพูชา ผูว้ิจยัน ามาเป็นขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น เพื่อเป็นแนวทางให้กบั

ผูป้ระกอบการร้านคาร์แคร์ท่ีตอ้งการลงทุนในจงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพูชา น ามาปรับปรุง

คุณภาพการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

 1) ปัจจยัดา้นสินคา้ จากการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัน ้ ายาท่ีมี

คุณภาพ จึงควรก าหนดกลยทุธ์ดา้นสินคา้ โดยเลือกซ้ือน ้ ายาลา้งรถท่ีมีประสิทธิภาพในการท าความ

สะอาดอย่างล ้าลึก สามารถท าความสะอาดคราบส่ิงสกปรกไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ทิ้งคราบ และไม่เป็น

อนัตรายต่อสีของรถยนต ์  

 2) ปัจจยัดา้นราคา จากการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองของ

ราคาท่ีเหมาะสมกับบริการ ซ่ึงทางร้านคาร์แคร์มีป้ายราคาแสดงค่าบริการอย่างชัดเจน อีกทั้ ง



พนกังานยงัแจง้ราคาก่อนการใหบ้ริการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ   

 3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ตวัอยา่งให้ความส าคญัในดา้นท่ีตั้งร้านอยู่

ใกลบ้า้น จึงตอ้งปรับปรุงใหร้้านดูน่าเช่ือถือ มีท่ีจอดรถเพื่อรองรับผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก   

  4) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองมีการจดัท า

บตัรสมาชิกเพื่อรับส่วนลด จึงตอ้งจดัโปรโมชัน่สม ่าเสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจ ทั้งลูกคา้เก่าและ

ลูกคา้ใหม่   

  5) ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน พบว่าตวัอยา่งให้ความส าคญัในเร่ืองของพนกังาน

แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ปลูกฝังพนักงานว่า เม่ือพนักงานได้ใส่ชุดฟอร์มของทางร้านจะมี

ความรู้สึกวา่ก าลงัปฏิบติังาน จึงท าใหพ้นกังานท างานไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   

  6) ปัจจยัดา้นกระบวนการ พบว่าตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ืองของภายในร้านมีมุม

อ่านหนงัสือ หรือดูโทรทศัน์ ทางร้านจึงตอ้งอพัเดทนิตยสารอยูส่ม ่าเสมอ เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์ 

  7) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ตวัอยา่งให้ความส าคญั

ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ทางร้านจึงตอ้งพฒันา และรักษาการท างานท่ีเป็น

ระบบอยู่เสมอ เพื่อสร้างมาตรฐานในการท างานของพนักงาน และเพื่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
  1) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์
ก่อนและหลงัการใชบ้ริการคาร์แคร์ เพื่อผลการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาด และพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  2) ศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีท าให้ธุรกิจคาร์แคร์ประสบความส าเร็จ เช่น คุณภาพ
ความสัมพนัธ์ คุณภาพการใหบ้ริการ และความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เป็นตน้ โดยผูท่ี้สนใจควรจะ
ศึกษาทั้งดา้นผูป้ระกอบการ และดา้นผูบ้ริการ เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงร้านคารแคร์
ต่อไป 
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