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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มี โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามลักษณะ
ของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทของรถยนต์ 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด
บุคลากร การนาเสนอทางกายภาพ และกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์
และเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยแสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สาหรับการเปรี ยบเทียบจะใช้ T-test, One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง
21 – 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20000 – 30000 ปี และ
ประเภทของรถยนต์เป็ นรถเก๋ ง
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ นเจ้าของรถยนต์ใน
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของรถยนต์ ที่
ต่างกัน มีเพียงปั จจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของรถยนต์ ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์
ของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ นเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุ รี จังหวัดปทุ มธานี แตกต่างกัน และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ น
เจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
คาสาคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจ, ธุรกิจคาร์ แคร์
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ABSTRACT
This research contains the objective 1) Study the demographic factors affecting the decision
to use the car care service among car users and car owners in Thanyaburi District. Pathumthani
Province. Classified by demographic characteristics such as gender, age, education level, occupation,
monthly income 2) Study the relationship between marketing mix factors (7P's) in terms of product,
price, location, marketing promotion, personnel, physical presentation and processes that influence
the decision to use the car care service of the people. Car users and car owners in Thanyaburi District
Pathumthani Province The questionnaire was used as a tool for data collection and processing by
using a computer program. By showing the frequency value Percentage, mean and standard deviation
for comparison, T-test, One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis are as follows.
The results of analysis of data were as follows, most of the 400 sample respondents were
male. Age in the range of 21-30 years, education in Bachelor’s degree. Occupation in employee of
private company have an average monthly income of 20000 - 30000 years and a type of car is a
sedan.
The hypothesis test results that found demographic factors of car users and car owners in
Thanyaburi district Pathumthani Province, including gender, age, education level, occupation,
average monthly income, different types of cars have only the average monthly income factor. Types
of cars that affects the decision to choose the car care service of car users and car owners in
Thanyaburi district Pathumthani Province is different and the marketing mix factors include product,
price, location, marketing promotion, personnel, presentation, physical characteristics. And service
processes It does not affect the decision to choose the service of car users and car owners in
Thanyaburi district Pathumthani Province.
Key words: Marketing Mix, Decision Making, Car Care
1. บทนา
ในอดีตตั้งแต่ ปี 2555 จานวนรถยนต์ในจังหวัดปทุมธานี มีการเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากภาครัฐมี
นโยบายสนับสนุ นโครงการรถยนต์คนั แรกจึงทาให้ประชากรหันมาซื้ อรถยนต์ส่วนตัวใช้กนั เพื่อความสะดวกสบาย
มากขึ้นในการดารงชีวิต ทั้งเพื่อไปทางาน เพื่อเดินทางใกล้ -ไกล และตั้งแต่ปี 2555-2559 จานวนรถยนต์ในจังหวัด
ปทุมธานี มี การขยับจานวนมากขึ้ นเรื่ อย ๆ มาในช่วง ปี 2561-2563 ที่ มีจานวนรถยนต์ป้ายแดงไม่มากนักแต่ก็ยงั มี
ปริ มาณที่สูงสะสมอยูร่ วมทั้งสิ้ น 175,946 คัน สถิติล่าสุ ดจากเดือน มีนาคม 2563 (กรมขนส่ งทางบก, 2563) ส่ งผลให้
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และ อุตสาหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นสู งตามกัน
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นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ประชากรที่ เยอะมากขึ้นและทุกคนต้องการความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ
ดารงชีวิตและพื้นที่อาศัยส่ วนมากจะเป็ นบ้านทาวน์โฮมสมัยใหม่หรื อคอนโดมิเนี่ ยม จึงทาให้พ้ืนที่ในการใช้สอยน้อย
ไม่สะดวกในการที่ จะสามารถล้างหรื อทาความสะอาดรถยนต์ได้ดว้ ยตนเอง จึ งทาให้เกิ ดธุ รกิ จคาร์ แคร์ ข้ ึนมาเป็ น
จานวนมาก เพื่อ ตอบสนองปั ญ หาที่ ประชาชนที่ ใ ช้ร ถยนต์ได้รั บ กัน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้พ ฤติ กรรมของคนผูใ้ ช้ร ถยนต์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม ในการที่จะทาความสะอาดและบารุ งรักษารถยนต์ดว้ ยตนเอง จึ งหันมาใช้บริ การธุ รกิ จคาร์
แคร์ กนั มากขึ้ น เป็ นการส่ งผลดี ต่อการทาธุ รกิ จคาร์ แคร์ และทาให้ธุรกิ จคาร์ แคร์ ในจังหวัดปทุ มธานี เกิ ดขึ้ น เป็ น
จานวนมาก เพื่อรองรับประชากรและรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งทาให้มีท้ งั ผลดีต่อธุ รกิจและผลเสี ยต่อธุ รกิจคาร์ แคร์ ผลเสี ย
คือเกิดการแข่งขันมากมายในธุรกิจนี้ เพื่อการแย่งส่ วนแบ่งการตลาดกัน
จากประเด็นที่กล่าวมาการทาธุ รกิจคาร์ แคร์ พบปั ญหาเรื่ องการขันแข่งด้านการแย่งผูค้ า้ กัน จึ งทาให้ ธุ รกิ จ
คาร์ แคร์ ที่อยากเป็ นผูน้ าและชนะใจผูม้ าใช้บริ การต้องทราบถึง พฤติกรรมและปั จจัยของผูท้ ี่ จะมาใช้บริ การ ว่าใช้
ปั จจัยใดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ เช่น มีที่นงั่ รอที่สบาย หรื อ ให้บริ การเครื่ องดื่ม เป็ นต้น และสิ่ งที่
กิจการคาร์ แคร์ ควรคานึ งถึงอีกประการ คือความรวดเร็ วในการให้บริ การ สามารถให้บริ การที่รวดเร็ วและเป็ นบริ การ
ที่มีคุณภาพ ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ก็จะเกิดความ พึงพอใจต่อการมาใช้บริ การ จะทาให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการ
ดาเนินธุรกิจ และตอบโจทย์ลกู ค้าได้แม่นยา พึงพอใจและกลับมาใช้บริ การซ้ า
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์
และเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทของรถยนต์
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การคาร์แคร์ของผูใ้ ช้รถยนต์และเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมี ความสาคัญอย่างมาในการวิจยั เมื่ อกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมข้อมูลที่ ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างมีมากพอก็จะทาให้ผลงานวิจยั นั้นมีคุณค่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับการวิจยั ขึ้นอยู่
กับการวิจยั ว่าจะยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด จึงจะยอมรับได้ การหาขนาดตัวอย่างสามารถคานวณ
ได้จากสู ตร ในกรณี ที่ไม่ประชากรมีจานวนไม่แน่นอน (Infinite Population) ของ W.G Cochran (บุญชม ศรี สะอาด,
2558, น.38) ดังนี้
n = P(1-P)z2
e2
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จากสู ตรข้างต้นแทนค่าได้ดงั นี้
n = (1.96)2(0.5)(1-0.5)
(0.05)2

n = 385 คน
เนื่ องจากประชากรมีจานวนที่ไม่แน่นอนอาจจะเกิดความคาดเคลื่อนของผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเก็บ
แบบสอบถามเพิ่มขึ้นอีก 4% ของกลุ่มตัวอย่าง (385 x 4% = 15.4) หรื อสารอง 15 คน จึงทาให้ผวู ้ ิจยั เก็บแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 คน เพื่อสารองคาตอบที่กลุ่มตัวอย่างอาจมีขอ้ ผิดพลาดในบางประการซึ่ งจะทาให้ได้ผลงานวิจยั ที่ชดั เจน
แม่นยามากยิง่ ขึ้น
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย จะใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ผ่า น
แบบสอบถาม รู ปแบบคาถามลักษณะปลายปิ ด จากการที่ผวู้ ิจยั ทาการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างและพัฒนาข้อคาถามของแบบสอบถาม ให้สอดคล้องตามกรอบของงานวิจยั นี้ และสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และประเภทของรถยนต์
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดสาหรั บธรุ กิจบริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การคาร์แคร์
ส่ วนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัยในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การคาร์ แ คร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ นเจ้าของ
รถยนต์ ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
4. ผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ น
เจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร
ค่าสัมประสิ ทธิ์
B
ค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
(ค่าคงที่)
1.193
0.548
ด้านผลิตภัณฑ์(X1)
0.025
0.052
ด้านราคา(X2)
-0.006
0.053
ด้านสถานที่(X3)
0.028
0.063
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1694

ค่า t

Sig. Collinearity
Tolerance VIF

11.621 0.195
0.526 0.315
-0.088 0.511
0.501 0.481

0.852
0.740
0.843

1.180
1.390
1.203
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ตัวแปร

ด้านส่ งเสริ มการตลาด(X4)
ด้านบุคลากร(X5)
ด้านการนาเสนอทางกายภาพ(X6)
ด้านกระบวนการ(X7)
รู ปแบบที่ 1
R = 0.478
R Square = 0.233
Adjust R Square = 0.171
Standard Error of the Estimate = 0.692
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ < 0.05

ค่าสัมประสิ ทธิ์
B
ค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
-0.002
0.047
0.027
0.055
0.062
0.067
0.042
0.058

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ

ค่า t

-0.014
0.425
0.967
0.761

Sig. Collinearity
Tolerance VIF
0.515
0.558
0.394
0.399

0.885
0.755
0.631
0.715

1.134
1.343
1.711
1.684

ผมการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

5. การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้
รถยนต์และเป็ นเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) จากสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์
แคร์ ข องผู้ใ ช้ ร ถยนต์ แ ละเป็ นเจ้ า ของรถยนต์ ใ นอ า เภอธั ญ บุ รี จั ง หวัด ปทุ ม ธานี ที่ แ ตกต่ า งกั น ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ไ ด้แ ก่ รายได้เ ฉลี่ ย นต่ อ เดื อ น และประเภทของรถยนต์ ที่ ร ะดับ ความส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณา ทัพวงษ์ และ ถนอมพงษ์พานิ ช (2559 : ปั จจัยทางการตลาดสาหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่
มีผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี) ซึ่ งได้กล่าวว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผล
ต่อภาพรวมความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความเชื่ อมัน่ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคในด้านความเชื่อมัน ด้านเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริ โภค และด้าน
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ความง่ายในการเข้าถึง แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิตษณุ พงศ์ ศรี ประเสริ ฐ (2556 : ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การคาร์แคร์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี) ซึ่ งได้
กล่าวว่า ประเภทของรถยนต์ที่ใช้งาน ผูใ้ ช้บริ การคาร์ แคร์ ที่มีประเภทรถยนต์ที่ใช้งานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริ การคาร์ แคร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การคาร์ แคร์ การโฆษณาสิ ทธิ ประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง การมีป้ายเพื่อบอก
ราคาจาแนกตามขนาดรถยนต์ที่ชดั เจน พบว่า ประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การคาร์ แคร์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2) จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของ
ผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ นเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุ รี จังหวัดปทุ มธานี ผลวิเคราะห์ พบว่าภาพรวมของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านของธุรกิจการบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และ
เป็ นเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยพบว่าในภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมบัติ แหวนวงศ์ และเกียรติชยั เวษฎาพันธุ์ (2561 : ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคาร์ แคร์ ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ) ซึ่ งได้กล่าวว่า จากปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน มี 5 ด้านได้แก่ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และ
ด้านการนาเสนอ ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่าภาพรวมของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
คาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ นเจ้าของรถยนต์ในอาเภอธัญบุ รี จังหวัดปทุ มธานี ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่
ส่ งเสริ มการตลาด บุ คลากร การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการให้บริ การ ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธรุ กิจคาร์ แคร์ ผูว้ ิจยั จึ งขออนุ ญาติ เสนอแนะให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคาร์ แคร์ ในอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกในแต่ละด้านเพื่อความชัดเจนในการนาไปปรับใช้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
เนื่ องจากปั จจัยด้านการตัดสิ น ใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ นเจ้าของรถยนต์ในอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นอยู่ 5 ประเด็น คือ 1.)ความเชื่ อมัน่ และมาตรฐานของทางร้าน 2.)ชื่อเสี ยงและการ
รับรู้ของแบรนด์สินค้า 3.)การพูดต่อ บอกต่อความผูท้ ี่มาใช้บริ การจริ ง 4.)การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของทางร้าน
และ 5.)สถานที่ต้ งั ของทางร้านใกล้ที่พกั อาศัย ซึ่ งมีเพียงด้านความเชื่อมัน่ และมาตรฐานของทางร้านมีความสัมพันธ์
กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีค่า Sig. 0.000 ในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และสถานที่ต้ งั ของทางร้านใกล้
ที่พกั อาศัย มีค่า Sig. 0.001 ในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ในประเด็นที่เหลือ ชื่อเสี ยงและการรับรู ้ของแบรนด์สินค้า การพูดต่อ บอกต่อของผูท้ ี่มาใช้บริ การจริ ง และ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของทางร้านไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีค่า Sig. 0.448,
0.344 และ 0.182 ตามลาดับ ในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จึงทาให้ภาพรวมของปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคาร์ แคร์ ของผูใ้ ช้รถยนต์และเป็ นเจ้าของรถยนต์
ในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไม่สัมพันธ์กนั โดยมีค่าเฉลี่ย Sig. 0.195 ซึ่ งมากกว่า 0.05 ซึ่ งทาให้ตวั แปร ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับคุณภาพและผลงานหลังจากใช้บริ การเสร็ จ
โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 4.49 ซึ่ งผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องตรวจสภาพรถยนต์ และผลงานหลังจากทางานเสร็ จให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ รองลงมาคือ การบริ การแบบครบวงจร ล้างดูดฝุ่ น เคลือบสี ขัดสี เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.08 ผูป้ ระกอบการหน้า
ใหม่ หรื อ ผูป้ ระกอบการที่ดาเนิ นกิจการอยู่ ควรคานึ งถึงการให้บริ การที่ครบวงจรมากขึ้น ปรับเปลี่ยนและปรับปรุ ง
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และเทคโนโลยีของโลก
ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าและ
การบริ การ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 ซึ่ งผูป้ ระกอบการต้องมีความซื่ อสัตย์และเลือกใช้ต้ งั ราคาให้เหมาะสมกับขนาดของการ
บริ การและรู ปแบบของการบริ การให้มากที่สุด รองลงมามีการติดป้ ายราคาไว้กบั สิ นค้าทุกชิ้นในร้านอย่างชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ย 4.02 ผูป้ ระกอบการทุกท่านที่ทาธุ รกิจไม่ว่าจะเป็ นคาร์ แคร์ หรื อ ธุ รกิจอะไรก็ตาม ลูกค้าทุกท่านก็อยากให้มี
การบอกราคาในการใช้บริ การ หรื อ ตัดสิ นใจซื้ อ ไว้อย่างชัดเจนเสมอจะทาให้การเข้าถึงของลูกค้าที่มีต่อธุ รกิจของเรา
มีความง่ายขึ้น
ด้านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความสะอาดของทางร้านโดยมีค่าเฉลี่ย 4.44
ผูป้ ระกอบการควรดูแลเรื่ องความสะอาด เช่ น การทาความสะอาดร้ านอยู่เสมอ อย่าทาให้มีกลิ่ นหรื อสิ่ งประติ กูล
รบกวนผูม้ าใช้บ ริ ก ารกับ ทางร้ า นได้ เป็ นต้น รองลงมาคื อ มี พ้ื น ที่ จ อดรถรั บ รองลู ก ค้า ได้เ ยอะ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.41
ผูป้ ระกอบการควรมีที่จอดรถเสริ มหรื อสารองเผื่อเวลาลูกค้ามีจานวนมาก เพราะคนที่มาใช้บริ การร้านคาร์ แคร์ จะต้อง
มีความเป็ นห่วงรถยนต์ของตนเอง และรักรถยนต์ของตนเองอยูแ่ ล้ว
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับหลังจากใช้บริ การจากทางร้าน
เราไปไม่เกิน 3 วัน แล้วฝนตกสามารถนารถยนต์มาล้างสี ฟรี ได้ 1 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 ซึ่ งผูป้ ระกอบการอาจจะเพิ่ม
ระยะเวลาในการกลับมาใช้บริ การฟรี เช่น ภายใน 1 สัปดาห์ถา้ ใช้บริ การกับทางร้านเราไปเกิดมีฝนตกขึ้นรถยนต์มีฝนุ่
หรื อ โคลนที่ เกิ ดจากฝนตก สามารถล้างสี ได้ฟรี 1ครั้ ง เป็ นต้น รองลงคื อมา ล้างรถครบ 10ครั้ ง ล้างฟรี ได้ 1ครั้ ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.51 ผูป้ ระกอบการอาจจะลดจานวนการใช้บริ การครบเป็ น 5 ครั้งสามารถล้างสี ฟรี ได้ 1 ครั้ง เพราะว่าจาก
ผลการวิจยั มีค่าเฉลี่ยที่ไม่มากนัก อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับมีความสุ ภาพอ่อนน้อมบริ การด้วยใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.36 ผูป้ ระกอบการควรมีการฝึ กอบรมพนักงานในการพูด การแสดงออกทางอารมณ์กบั ผูท้ ี่มาใช้บริ การอย่าง
สม่าเสมอ ไม่วา่ จะกับพนักงานเก่า หรื อ พนักงานใหม่ เพื่อความเสมอต้นเสมอปลายของการที่ได้สัมผัสบรรยากาศดีๆ
ของร้าน รองลงมาคือ มีความรู ้รายละเอียดสิ นค้าที่ทางร้านมีสามารถตอบคาถามได้ มีค่าเฉลี่ย 4.17 ผูป้ ระกอบการควร
มี การอบรม และสอนงานอธิ บายรายละเอียดให้กบั พนักงานให้มีความเชี่ ยวชาญในสิ นค้าในแต่ละประเภทอาจจะ
พนักงาน 2 คนต่อ 1 ความเชี่ยวชาญของสิ นค้า หรื อ มีการสารองไว้เผื่อฉุ กเฉิ น ผูม้ าใช้บริ การจะได้ไม่ตอ้ งรอ หรื อ เสี ย
ความรู ้สึกกับการสอบถามข้อมูล
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการบริ การที่รวดเร็ ว
และคุณภาพยอดเยีย่ ม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 ผูป้ ระกอบการควรใช้เวลาในการบริ การรถยนต์แต่ละคันไม่ควรเกิน 20 – 30
นาที แล้วแต่ขนาดและสี ของรถยนต์และต้องมี คุณภาพที่ ดี รองลงมาคือ การตกแต่งร้ านที่ ดูโปร่ งโล่งสบายตาและ
อากาศถ่ายเท มีค่าเฉลี่ย 4.38 ผูป้ ระกอบการควรทาให้ร้านโปร่ งโล่งสบาย อากาศในร้านต้องไม่ร้อน หรื อ ควรมีสิ่ง
อานวยความสะดวกของทางร้าน เช่น ห้องรับแขก เก้าอี้ที่เพียงพอและน้ าดื่มฟรี สาหรับผูท้ ี่มาใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.29

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1697

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ด้านกระบวนการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับมี กล้องวงจรปิ ด CCTV เพื่อความ
ปลอดภัยของรถยนต์ลูกค้าสามารถจับภาพได้ทุกมุมของทางร้านเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและทางร้านในเวลามีปัญหา
เกิดขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 ผูป้ ระกอบการทุกท่านควรมีสิ่งนี้ เพื่อความสบายใจและผลประโยชน์ของทั้งตัวลูกค้าและ
ทางร้านเองด้วย ในเวลามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับทั้งรถยนต์ของลูกค้า หรื อ สิ่ งของและพนักงานของทางร้าน รองลงมา
คือ มีวิธีการชาระเงินผ่านทางช่องทอง Mobile Banking / ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.36 ผูป้ ระกอบการ
ควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริ การลูกค้า ไม่ใช่เพียงสิ่ งที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แต่ถา้ เจอเทคโนโลยีที่สามารถ
อานวยความสะดวกกับทางร้ านและลูกค้าได้ ก็ควรนามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเข้ามาใช้
บริ การของลูกค้าอีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิ จัย ขอขอบคุ ณ ประชากรผูต้ อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นในอ าเภอธัญ บุ รี จัง หวัด ปทุ ม ธานี ที่ ใ ห้ก าร
สนับสนุนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นส่ วนร่ วมที่ทาให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุ ด ท้า ยนี้ ผูว้ ิ จัย ขอมอบประโยชน์ ที่ พึ งได้รั บ จากการท าการศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระฉบับ นี้ ใ ห้ทุ ก ท่ านที่ มี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จของการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนความผิดพลาดประการใด ในงานวิจยั ฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาขอน้อบรับไว้
แต่เพียงผูเ้ ดียว
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