
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการใชบริการ
ธุรกิจคารแคร ไดนําแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมาใชประกอบการศึกษาดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี    

1. แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) อธิบายวา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปน

การคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงเหตุจูงใจที่ทําให
เกิดการตัดสินใจซ้ือ สามารถใชคําถามชวยในการวิเคราะหคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 
6Ws และ1H (Who, What, Why, Who, When, Where and How) ซ่ึงเปนคําถามเพ่ือคนหาคําตอบ
เกี่ยวกับผูบริโภคไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะคําถามพฤติกรรมผูบริโภค 

คําถาม คําถามท่ีตองการทราบ (การวิเคราะหขอมูล) 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who) 
2. ผูบริโภคตองการบริการอะไร (What) 
3. ทําไมผูบริโภคจึงตองการบริการนั้น (Why) 
 
 
 
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการ (Who) 
 
 
 
 
 
5. ผูบริโภคใชบริการเม่ือใด (When) 

1. ลักษณะกลุมเปาหมาย (รอยละ) 
2. ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการใชบริการ (รอยละ) 
3. วัตถุประสงคในการซ้ือ (รอยละ) 
    ผูบริโภคซ้ือสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ

ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากท้ังปจจัยภายใน ปจจัย
ภายนอก และปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. องคการ บทบาทของบุคคลที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ ประกอบดวย(รอยละ) 

 1. ผูริเร่ิม 
 2. ผูมีอิทธิพล 
 3. ผูตัดสินใจใชบริการ 
 4. ผูใชบริการ 
5. โอกาสในการใชบริการ (ความถ่ี) 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงลักษณะคําถามพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม คําถามท่ีตองการทราบ (การวิเคราะหขอมูล) 
6. ผูบริโภคใชบริการท่ีไหน (Where) 
7. ผูบริโภคใชบริการอยางไร (How) 

6. แหลง/ชองทางท่ีผูบริโภคไปใชบริการ(รอยละ) 
7. ข้ันตอนการตัดสินใจใชบริการ ประกอบดวย 
 1. การรับรูปญหา หรือความตองการ 
 2. การคนหาขอมูล 
 3. การประเมินทางเลือก 
 4. การตัดสินใจใชบริการ 
 5. ความรูสึกภายหลังใชบริการ 
  (Rating Scale) 

 
    จากแนวทางคําถามเพ่ือคนหาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค เม่ือนํามา

ประยุกตใชกับสวนประสมการตลาดบริการ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของ
ผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปไดดังนี้ 

    1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย จะชวยใหทราบถึง ลักษณะของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
ในตลาด เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนตน 

    2. ผูบริโภคตองการบริการอะไร ทําใหทราบถึง ลักษณะของบริการท่ีผูบริโภค
ตองการ เชน ลางรถ ขัดและเคลือบสี ขัดเบาะ ทําความสะอาดพรม เปนตน 

    3. ทําไมผูบริโภคจึงตองการบริการนั้น ทําใหทราบถึง วัตถุประสงคในการใช
บริการ ตลอดจนปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคารแคร ไดแก ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

    4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการ ทําใหทราบถึง บทบาทของกลุมตางๆ ท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ เชน กลุมอางอิง ไดแก ผูตัดสินใจในการใชบริการธุรกิจคารแคร 
เปนตน 

    5. ผูบริโภคใชบริการเม่ือใด ทําใหทราบถึง โอกาสในการพิจารณาเลือกใชบริการ
ธุรกิจคารแคร เชน ชวงวัน และเวลาในการใชบริการ เปนตน 

    6. ผูบริโภคใชบริการท่ีไหน ทําใหทราบถึงแหลงหรือชองทางในการใหบริการ
ผูบริโภคท่ีสะดวกในการตัดสินใจเลือกใชบริการ เชน ช่ือรานธุรกิจคารแคร ท่ีตั้งของราน เปนตน 

    7. ผูบริโภคใชบริการอยางไร ทําใหทราบถึง ข้ันตอนหรือกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธุรกิจคารแคร ประกอบดวย 
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      7.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีทําให
ผูบริโภคเกิดแรงจูงใจ ท่ีจะใชบริการธุรกิจคารแคร เชน เพ่ือความสะอาด ดูแลรักษารถยนต เปนตน 

      7.2 การคนหาขอมูล (Information Search) ทําใหทราบถึง แหลงขอมูลท่ี
ผูบริโภคใชแสวงหาขอมูล เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 

      7.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ทําใหทราบถึงปจจัย
ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ เชน ช่ือเสียง/ภาพลักษณของราน ราคา สถานท่ีตั้ง ของรานธุรกิจคารแคร 
เปนตน 

      7.4 การตัดสินใจใชบริการ (Purchase Decision) ทําใหทราบปจจัยท่ีมี
บทบาทตอการตัดสินใจใชบริการ ท่ีเกิดหลังการประเมินผลทางเลือก เชน จะใชบริการเม่ือไร 
บอยครั้งแคไหน เปนตน 

      7.5 ความรูสึกหลังการใชบริการ (Post Purchase Decision) ทําใหทราบถึง 
ความรูสึก หรือปญหาภายหลังการใชบริการ เชน ประทับใจในการใหบริการของพนักงาน เปนตน 

 
    2. แนวความคิดดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing 

Mix) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง  
ความจําเปนหรือความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และลูกคาจะไดรับผลประโยชน
และคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ซ่ึงประกอบดวยตราสินคาบริการและช่ือเสียงของผูขาย รูปแบบ
ผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความคงทน ความนาเช่ือถือ รูปลักษณพิเศษ การออกแบบ 
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงปจจุบัน          
การแข ง ขัน มุ ง เนนการสร า งผลิตภัณฑ ท่ี ให คุณค าแก ลูกค ามากกว า ท่ี ลูกค าคาดหวั ง                           
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 53) 
 2. ดานราคา(Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะมีการ
เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคา
จะตัดสินใจซ้ือ ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขายและนําไปสูการสรางกําไรในท่ีสุด 
ดั งนั้น  การกํ าหนดราคาการใหบ ริการควรมีความ เหมาะสมกับระดับการใหบ ริการ                          
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 53) 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
เคล่ือนยายสินคาจากผูผลิตไปยังลูกคาท่ีตองการในเวลาท่ีเหมาะ เพื่อเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะท่ี
ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานท่ีที่ผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลที่ตั้งท่ีเลือกเปน
ตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุม
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พื้นท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด จะตองหาทําเลที่ตั้งท่ีสะดวกตอการเดินทาง อยู
ใกลแหลงชุมชน มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 55)         
 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับ
ขอมูลระหวางผูขายและลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาโดยเคร่ืองมือท่ีใช 
ในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบริการสามารถทําการสงเสริมการตลาดไดส่ีแบบเรียกวา         
สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mixed) ซ่ึงประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน         
และคณะ, 2546 : 54) 
   4.1) การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล 
(Non Personal) โดยผานส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา 
   4.2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการขายโดยใช
พนักงานขาย 
   4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเคร่ืองมือหรือกิจกรรม
ทางการตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพนักงานขาย เชน การทําบัตรสมาชิก        
เพื่อรับสวนลด การจัดรายการสงเสริมการขายพิเศษในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ 
   4.4) การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Public Relation) เปน
แผนการนําเสนอภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจและลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง  

5. ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ตองทําใหผูใชบริการ       
เกิดความพึงพอใจในการใชบริการ  พนักงานควรมีความรูความสามารถ  มีทัศนคติและ             
มนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถตอบสนองตอลูกคา แตงกายดี มีพฤติกรรมดี มีความนาเช่ือถือ มีความ
รับผิดชอบ ส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได (นฤมล สุนสวัสดิ์, 2549: 170 )   

6. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนในการใหบริการ ท่ีมีความสะดวก
รวดเร็วไมยุงยากซับซอน และทันเวลากับความตองการของผูมารับบริการและผูใหบริการเปนสวน
ประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญมาก ซ่ึงจะตองอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัย ในการทําใหเกิดกระบวนการท่ีสามารถสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพได เนื่องจากการ
ใหบริการโดยท่ัวไปมักจะประกอบดวยหลายข้ันตอนไดแก การตอนรับ การสอบถามขอมูล
เบ้ืองตนการใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน เปนตน ซ่ึงในแตละข้ันตอนตองประสาน
เช่ือมโยงกันเปนอยางดี หากมีข้ันตอนใดไมดีแมแตข้ันเดียว ยอมทําใหการบริการไมเปนท่ี
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ประทับใจแกลูกคา ซ่ึงผูบริการที่เกง จะตองเร่ิมใหพนักงานสงมอบบริการอยางมีคุณภาพ และการ
สรางความสัมพันธกับลูกคาต้ังแตข้ันตอนแรก ไมวาจะเปนพนักงานรับโทรศัพท หรือพนักงาน
ตอนรับจะตองมีการอบรมอยางดี โดยพนักงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีตรงนี้จะตองมี
อัชฌาศัยที่ดียิ้มแยมแจมใสใหบริการท่ีลูกคาประทับใจ เพื่อชวยสรางบรรยากาศของการบริการใหมี
ความประทับใจตอป เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดต้ังแตข้ันตอนแรก การบริการในข้ันตอไปจะดี
เพียงใด ลูกคายอมไมพอใจหรือพอใจนอยลง ภาพความไมประทับใจเหลานั้นจะติดอยูในอารมณ
ของลูกคา แตหากลูกคาประทับใจสนการบริการตั้งแตข้ันตอนแรกแมวาจะมีบางข้ันตอนท่ีสะดุด
บาง แตลูกคาก็จะมองขามไปได (อดุลย จาตุรงคกุล, 2545: 26) 
  7. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence and 
 Presentation) หมายถึง การพัฒนารูปแบบการใหบริการทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม หรือ
ตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพ่ือสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ เคร่ืองแบบของผูปฎิบัติงาน การตกแตงหอง
รับรองลูกคา หรือแมแตส่ิงพิมพตางๆ และลักษณะทางกายภาพอื่นๆท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา และ
สามารถทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย (นฤมล สุนสวัสดิ์, 2549: 172-
173 )  
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

อัจฉราภรณ  ชัยทอง (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลในการเลือกใชบริการลาง-อัดฉีดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใช
กลุมตัวอยางท้ังหมด 200 ราย  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 51-60 ป สถานภาพสมรส อาชีพ
ขาราชการ รายได 10,000-15,000 บาท ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  ประเภทรถยนตท่ีใช
บริการคือรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง)  ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการลาง-อัดฉีด พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใชบริการลางรถมากท่ีสุดคือ ลางภายในและภายนอก  โดยรานท่ีใชบริการลาง-
อัดฉีด มากท่ีสุดคือ รานท่ีทําธุรกิจลาง-อัดฉีดอยางเดียวและใชบริการทั้ง 2 ประเภท สถานท่ีท่ีใช
บริการคือ หางสรรพสินคา/ศูนยการคา  วันท่ีใชบริการคือ วันเสาร-อาทิตย  ชวงเวลา 12.01-16.00 
น.  จํานวนคร้ังท่ีมาใชบริการคือ 1คร้ังตอเดือน  และคาใชจายตอคร้ัง 101-150 บาท  

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการพบวา  ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากท่ีสุดในปจจัยดานบุคคล โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ 3 อันดับแรกในดานนี้คือ 
พนักงานสนใจและมีความกระตือรือรนในการใหบริการ พนักงานแตงกายเหมาะสม สุภาพ 
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พนักงานสามารถแกปญหาใหผูใชบริการไดเม่ือผูใชบริการมีปญหาเกี่ยวกับรถยนต รองลงมาคือ 
ปจจัยดานราคา โดยปจจัยท่ีใหความสําคัญ 3 อันดับแรกในดานนี้คือ ราคาคาลาง-อัดฉีดตอคร้ัง 
ราคาสมาชิก ราคาของอาหาร และเคร่ืองดื่มภายในราน ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญ 3 อันดับแรกคือ การโฆษณาผานวิทยุคล่ืนทองถ่ิน การใหเครดิต สามารถชําระไดโดย
บัตรเครดิต การโฆษณาผานปายโฆษณา ใบปลิว ดานกายภาพ ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ 3 อันดับ
แรก คือ มีมุมอานหนังสือและพักผอนชวงรอรับรถท่ีเย็นสบาย การตกแตงสถานท่ีท่ีทันสมัย 
สถานท่ีรอรับรถเงียบ ไมมีเสียงรบกวน ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปน 3 อันดับแรกดาน
กระบวนการคือ มีปายบอกราคาคาบริการที่ชัดเจน มีการสอบถามความพึงพอใจและความตองการ
ของลูกคา มีการใหบริการที่รวดเร็ว ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีใหความสําคัญ 3 อันดับแรกคือ ลางรถ
อยางระมัดระวังไมเปนรอยขีดขวน รานมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก มีเคร่ืองมือลางอัดฉีดท่ีทันสมัย และ
ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีใหความสําคัญ 3 อันดับแรก คือ ท่ีตั้งอยูใกลท่ีทํางานหรือ
บาน การคมนาคมสะดวก ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัยและพอเพียง สวนปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ไดรับจากการใชบริการ 3 อันดับแรก คือ คุณภาพในการลาง-อัดฉีดตํ่า มีการนัดหมายไมตรงเวลา 
และมีเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีไมทันสมัย 
 รัชฎาภรณ ทาระวรรณ (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจดูแลรักษารถยนตของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ใชกลุมตัวอยางท้ังหมด 300 ราย โดยใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) และทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) ใหระดับความสําคัญ 5 ระดับ คือ สําคัญมาก
ท่ีสุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และสําคัญนอยท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพสมรสและโสด ในจํานวนใกลเคียง
กัน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางาน 2-5 ป มีตําแหนงเปนพนักงานหรือต่ํา
กวา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใชรถบรรทุกสวนบุคคล   โดยบริการใชคือลางรถท้ัง
ภายในและภายนอก/ดูดฝุนภายในรถยนต   มักใชบริการรานท่ีทําธุรกิจดูแลรักษารถยนตอยางเดียว 
ใชบริการ 1 คร้ังตอเดือนใชบริการในวันอาทิตย ชวงเวลา 8.00-12.00 น. จายคาบริการคร้ังละ 200-
400 บาท ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการดูแลรักษารถยนต ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดในปจจัยดานบุคคล มีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ี
ใหความสําคัญเปนลําดับแรกในดานนี้ คือ ความซื่อสัตยของพนักงาน รองลงมาคือ ปจจัยดาน
กระบวนการบริการ มีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกในดานนี้ 
คือ มีการใหบริการที่รวดเร็ว ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยปจจัย
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ยอยท่ีใหความสําคัญเปนแรกในดานนี้คือ ความสะดวกในการจอดรถ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ  เปนลําดับแรกในดานนี้คือ ทําความสะอาดไดท่ัวถึง ปจจัย
ดานกายภาพมีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกในดานนี้ คือ 
ความสะอาดของสถานท่ี และหองน้ํา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง 
โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกในดานนี้ คือ การลดราคาในบางโอกาส ปจจัยดานรา
คามีคาเฉล่ียในระดับปานกลางโดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญเปนลําดับแรกในดานนี้ คือ ราคา
คาบริการตอคร้ัง 

ธนกฤช เลาทวีรุงสวัสดิ์ (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ใชศูนยบริการลางรถยนต Autoglym สาขารัชดา – ทาพระ ของผูบริโภคในเขตธนบุรี โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน 15,001-25,000 
บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง ใชรถยนตยี่หอโตโยตา ขนาดเคร่ืองยนตของรถยนต 
1,501-1,800 ซีซี. อายุการใชงานเฉล่ีย 5.19 ป สรุปขอมูลดานปจจัยทางดานการบริการพบวา 
ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานการบริการโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 ความ
คิดเห็นตอปจจัยดานคุณภาพบริการโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 ผูบริโภคสวน
ใหญนํารถมาใชบริการท่ีศูนยบริการในวันธรรมดา(จันทร – ศุกร) ในชวงเวลา 14.01 – 17.00 น. 
สาเหตุหลักท่ีนํารถมาใชบริการ เพราะสะดวก สบาย และรวดเร็ว มีวิธีที่นํารถยนตเขามาใช
ศูนยบริการคือผานมาจึงนํารถยนตเขารับบริการ คาเฉล่ียของคาใชจายในการบริการเทากับ 78.27 
บาท/คร้ัง 

บุญเรือน เนื่องอัมพร (2551) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการลางอัดฉีด
รถยนต รานภาสกร คารแคร จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 293 ราย 
ซ่ึงไดมาโดยการใชวิธีการสุมแบบเปนระบบ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวนคร้ังท่ีใชบริการ 2 คร้ังตอเดือน สรุปผล
ความพึงพอใจของผูใชบริการมีความพึงพอใจของผูใชบริการลางอัดฉีดรถยนต รานภาสกร คาร
แคร จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.45 และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวาอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานพนักงานผูใหบริการ รองลงมาคือ ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปาน
กลาง 
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สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง เชียงใหม โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 200 ราย กลุมละ 50 ตัวอยาง โดยการศึกษาจะแบงกลุมตัวอยางของผูท่ี
เขามาใชบริการคารเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ ศูนยบริการตามหางสรรพสินคา ศูนยบริการภายในปม
น้ํามัน ศูนยบริการเครือขายแฟรนไชส และศูนยบริการอิสระซ่ึงจัดวาเปนผูเปนผูใชบริการท่ี
แตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20 – 30 ป สถานะภาพโสด 
การศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-20,000 
บาท ประเภทรถยนตท่ีเปนเจาของคือรถเกง บริการที่ใชมากทีสุดคือ ลางรถภายนอก  สถานท่ีใช
บริการมากท่ีสุดคือ ศูนยบริการท่ัวไป  ความถ่ีในการใชบริการโดยเฉล่ียตอเดือน 1 คร้ัง/เดือน  วันท่ี
ใชบริการมากท่ีสุดคือ วันเสาร-อาทิตย  ชวงเวลาท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ 12.01-16.00 น.  คาใชจาย
ตอคร้ัง 200-400  บาท  โดยชําระเปนเงินสด แหลงขอมูลท่ีรูจักรานคารแครท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ 
มีคนรูจักแนะนํา   เหตุผลท่ีเลือกใชบริการคารแครท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ คุณภาพดานความ
สะอาด   

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากทุกปจจัย
เรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานบุคลากร/พนักงานผูใหบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ปจจัยดาน
กระบวนการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 


