
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหมในการใชบริการธุรกิจคารแคร ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการ
ธุรกิจคารแคร ท่ีตั้งอยูใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 201 ราย ใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ    
และคาเฉล่ีย 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ  55.7           

อายุ 31 – 40 ป สถานภาพโสด รอยละ 50.2 ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี รอยละ 64.7    
อาชีพหลักเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด รอยละ 21.9 รายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
ใชรถยนตเกง รอยละ 69.65 อายุการใชงานของรถยนต 4 – 6  ป รอยละ 54.7   
 
  สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการในคารแครมากท่ีสุดคือ ลางรถ
ภายในและภายนอก รอยละ 96.0 การเลือกใชบริการคารแครมากท่ีสุดคือ ศูนยบริการท่ัวไป        
รอยละ 75.1 สวนใหญใชบริการคารแคร 1 คร้ัง/เดือน รอยละ 72.1 วันท่ีใชบริการคารแครมากท่ีสุด             
คือวันเสาร-อาทิตย รอยละ 55.7 ชวงเวลาที่ใชบริการคารแครมากท่ีสุดคือ ชวงเวลา 16.01- 20.00 น. 
รอยละ  32.3 คาใชจายในการใชบริการคารแครโดยเฉล่ียตอคร้ังคือ  นอยกวา  200 บาท                 
และ 201 - 400 บาท เทากัน รอยละ 43.8 เงื่อนไขในการชําระเงินคาบริการมากท่ีสุดคือ              
ชําระดวยเงินสด รอยละ 92.0 การรูจักรานคารแครท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ มีคนรูจักแนะนํา        
รอยละ 64.2 เหตุผลท่ีเลือกใชบริการคารแครท่ีใชบริการมากที่สุดคือ สะดวกตอการเดินทาง        
รอยละ 84.1 และรายการสงเสริมการขายท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ใชบริการ 5 คร้ัง ฟรี 1 คร้ัง รอยละ 75.6 
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สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแคร 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับ

มาก (คาเฉล่ีย 3.86)  ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด คือ การรับประกัน     
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับรถของทาน (คาเฉล่ีย 4.60) ใหความสําคัญดานความสะอาด      
(คาเฉล่ีย  4.56) และ ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก  ไดแก คุณภาพดานการบริการ       
(คาเฉล่ีย 4.44)  

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.91) ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก คือ มีปายบอกราคาคาบริการ          
ท่ี ชัดเจน  (คาเฉล่ีย  4.40) รองลงมา  ราคาใหบริการการตอคร้ังเหมาะสม(คาเฉล่ีย  4.36)                  
และ การแจงราคาใหลูกคาทราบกรณีมีการเปล่ียนแปลง(คาเฉล่ีย 4.24)  

ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.09) ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ    
ทําเลท่ีตั้งของสถานท่ีใหบริการสะดวกตอการเดินทาง(คาเฉล่ีย 4.60) และใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก คือ สถานท่ีทําความสะอาดลางรถกวางขวาง(คาเฉล่ีย 4.28) และ มีสถานท่ีรับรองรถ
ท่ีมาใชบริการกวางขวาง (คาเฉล่ีย 4.24) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45)  ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก คือ   
การสะสมจํานวนคร้ังท่ีใชบริการเพื่อใชรับสิทธิพิเศษตางๆ(คาเฉล่ีย 3.76) การใหสวนลดคาบริการ 
เชน ชวงเทศกาลปใหม(คาเฉล่ีย 3.68) และ จัดโปรโมช่ัน(ลด แลก แจก แถม) (คาเฉล่ีย 3.60)  

ปจจัยดานพนักงานผูใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.19) ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ พนักงานลางรถมี
ความรู ความชํานาญในการใหบริการ(คาเฉล่ีย 4.48) พนักงานลางรถใหบริการมีเพียงพอตอลูกคา 
(คาเฉล่ีย 4.44) และพนักงานลางรถใหบริการมีเพียงพอตอลูกคา (คาเฉล่ีย 4.44)  

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.38) ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด คือ มีการตรวจสอบ
รถคร้ังสุดทายกอนการสงมอบ (คาเฉล่ีย 4.64) รองลงมาใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก คือ 
การใหบริการท่ีรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.48) และ ความสะดวกในการเขารับบริการ (คาเฉล่ีย 4.40) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.02)  ปจจัยยอยใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด คือ มีความปลอดภัยในทรัพยสินในการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.56) รองลงมาให
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ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากคือ หองพักรอรับรถกวางขวาง มีท่ีนั่งเพียงพอ (คาเฉล่ีย 4.19) 
และความสะอาดของสถานท่ี และหองน้ํา (คาเฉล่ีย 4.03)  

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
คือ ดานกระบวนการ (คาเฉล่ีย 4.38) ดานพนักงานผูใหบริการ(คาเฉล่ีย 4.19) ดานสถานท่ี          
และการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 4.09) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ีย 4.02) 
ดานราคา  (คาเฉล่ีย  3.91) ดานผลิตภัณฑ  (คาเฉล่ีย  3.86) และดานการสงเสริมการตลาด          
(คาเฉล่ีย 3.45) 
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  สวนท่ี 4  พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค และ ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแคร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
จําแนกตามประเภทรถ 
 
ตารางท่ี 63  แสดงสรุปพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค ในอําเภอเมือง      
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประเภทรถ 

พฤติกรรม 
ประเภทรถ 

รถเกง รถกระบะ รถอ่ืนๆ  
บริการท่ีใชในคารแคร  ลางรถภายในและ

ภายนอก รอยละ 96.4 
ลางรถภายในและ
ภายนอก รอยละ 94.7 

ลางรถภายในและ
ภายนอก รอยละ 100.0 

สถานที่เลือกใชบริการคาร
แคร 

ศูนยบริการท่ัวไป  
รอยละ 73.6   

ศูนยบริการท่ัวไป  
รอยละ 76.6 

ศูนยบริการท่ัวไป  
รอยละ 71.4 

โดยเฉลี่ยทานใชบริการคาร
แครประมาณก่ีครั้งตอเดือน 

การใชบริการคารแคร 1 
ครั้ง/เดือน รอยละ 70.0   

การใชบริการคารแคร1 
ครั้ง/เดือน รอยละ 74.5 

การใชบริการคารแคร1 
ครั้ง/เดือน รอยละ 64.3 

วันที่ใชบริการคารแครมาก
ที่สุด 

วันเสาร - อาทิตย  
รอยละ 58.6 

วันเสาร - อาทิตย  
รอยละ 47.9   

วันเสาร - อาทิตย  
รอยละ 57.1 

ชวงเวลาที่ใชบริการคาร
แครมากที่สุด 

16.01 - 20.00 น.  
รอยละ 33.6   

8.00 - 12.00 น.   
รอยละ 34.0 

8.00 - 12.00 น.   
รอยละ 42.9   

คาใชจายในการใชบริการ
คารแครโดยเฉล่ียตอครั้ง 

นอยกวา 200 บาท  
รอยละ 46.4   

201 - 400 บาท  
รอยละ 43.6 

201 - 400 บาท รอยละ 
71.4   

เ ง่ือนไขในการชําระเ งิน
คาบริการ 

ชําระดวยเงินสด  
รอยละ 90.7 

ชําระดวยเงินสด  
รอยละ 94.7 

ชําระดวยเงินสด  
รอยละ 85.7 

การรูจักรานคารแครที่ใช
บริการ มีคนรูจักแนะนํา  

รอยละ  65.0   

มีคนรูจักแนะนํา และ
ปายคัดเอาต เทากัน 
 รอยละ 60.6   

มีคนรูจักแนะนํา และ
ปายคัดเอาต เทากัน  
รอยละ 64.3   

เหตุผลที่เลือกใชบริการคาร
แครที่ใชบริการ 

สะดวกตอการเดินทาง 
รอยละ 82.9   

สะดวกตอการเดินทาง 
รอยละ 85.1   

คุณภาพดานความสะอาด 
รอยละ 92.9   

รายการสงเสริมการขายท่ี
ชอบ 

ใชบริการ 5 ครั้ง ฟรี 1 
ครั้ง รอยละ 77.7 

ใชบริการ 5 ครั้ง ฟรี 1 
ครั้ง รอยละ 72.3   

ใชบริการ 5 ครั้ง ฟรี 1 
ครั้ง รอยละ 71.4    
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ตารางที่ 64  แสดงสรุปปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ       
ธุรกิจคารแคร จําแนกตามประเภทรถ 
 

ปจจัย 
ประเภทรถ 

รถเกง รถกระบะ รถอ่ืนๆ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ การรับประกันความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
รถของทาน 
 (คาเฉล่ีย 4.54) 

การรับประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
รถของทาน 
 (คาเฉล่ีย 4.66) 

คือ การรับประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
รถของทาน  
(คาเฉล่ีย 4.64) 

ปจจัยดานราคา มีปายบอกราคาคาบริการ
ที่ชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.38) 

ราคาใหบริการตอครั้ง
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 4.41) 

มีปายบอกราคาคาบริการ
ที่ชัดเจน และการแจง
ราคาใหลูกคาทราบกรณีมี
การเปล่ียนแปลง เทากัน 
(คาเฉล่ีย 4.43)   

ปจจัยดานสถานที่และ
การจัดจําหนาย 

ทําเลที่ต้ังของสถานที่
ใหบริการสะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 4.60) 

ทําเลที่ต้ังของสถานที่
ใหบริการสะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 4.63) 

ทําเลที่ต้ังของสถานที่
ใหบริการสะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 4.50) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

การสะสมจํานวนครั้งที่ใช
บริการเพ่ือใชรับสิทธิ
พิเศษตางๆ (คาเฉล่ีย 3.71) 

การสะสมจํานวนครั้งที่ใช
บริการเพ่ือใชรับสิทธิ
พิเศษตางๆ (คาเฉล่ีย 3.81) 

การสะสมจํานวนครั้งที่ใช
บริการเพ่ือใชรับสิทธิ
พิเศษตางๆ (คาเฉล่ีย 3.57) 

ปจจัยด านพนักงานผู
ใหบริการ 

พนักงานลางรถใหบริการ
มีเพียงพอตอลูกคา 
(คาเฉล่ีย 4.44) 

พนักงานลางรถมีความรู 
ความชํานาญในการ
ใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.54) 

พนักงานลางรถมีความรู 
ความชํานาญในการ
ใหบริการ และพนักงาน
รับรถมีความชํานาญใน
การขับเคล่ือนรถ  
(คาเฉล่ีย 4.57) 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ   

คือ มีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินในการรับบริการ 
(คาเฉล่ีย 4.50) 

มีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินในการรับบริการ 
(คาเฉล่ีย 4.64) 

มีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินในการรับบริการ 
(คาเฉล่ีย 4.71) 

ปจจัยดานกระบวนการ มีการตรวจสอบรถครั้ง
สุดทายกอนการสงมอบ 
(คาเฉล่ีย 4.59) 

มีการตรวจสอบรถครั้ง
สุดทายกอนการสงมอบ 
(คาเฉล่ีย 4.69) 

มีการตรวจสอบรถครั้ง
สุดทายกอนการสงมอบ 
(คาเฉล่ีย 4.71) 
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สวนท่ี 5 พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค และ ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแคร ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 
ตารางท่ี 65  แสดงสรุปพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจคารแครของผูบริโภค ในอําเภอเมือง      
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

พฤติกรรม 
รายไดตอเดือน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,000 - 20,000 

บาท 
20,001 - 30,000 

บาท 
มากกวา 30,000 

บาท 
บริการ ท่ี ใช ในคาร
แคร 

ลางรถภายในและ
ภายนอก รอยละ 
96.4 

ลางรถภายในและ
ภายนอก รอยละ 
95.3 

ลางรถภายในและ
ภายนอก รอยละ 
94.0 

ลางรถภายในและ
ภายนอก รอยละ 
100.0 

ส ถ า น ที่ เ ลื อ ก ใ ช
บริการคารแคร 

ศูนยบริการท่ัวไป 
รอยละ 82.1 

ศูนยบริการท่ัวไป 
รอยละ 71.9 

ศูนยบริการท่ัวไป 
รอยละ 73.1 

ศูนยบริการท่ัวไป 
รอยละ 78.6 

การใชบริการคารแคร
ตอเดือน   

1 ครั้ง/เดือน รอย
ละ 85.7 

1 ครั้ง/เดือน รอย
ละ 68.8 

1 ครั้ง/เดือน รอย
ละ 71.6 

1 ครั้ง/เดือน รอย
ละ 69.0 

วันที่ ใชบริการคาร
แครมากที่สุด 

วันเสาร- อาทิตย 
รอยละ 57.1 

วันเสาร- อาทิตย 
รอยละ 60.9 

วันเสาร- อาทิตย 
รอยละ 44.8 

วันเสาร- อาทิตย 
รอยละ 64.3 

ชวงเวลาที่ใชบริการ
คารแครมากที่สุด 

12.01- 16.00 น. 
รอยละ 42.9 

8.00- 12.00 น. รอย
ละ 32.8 

12.01- 16.00 น. 
รอยละ 37.3 

8.00-12.00 น. 
12.01- 16.00 น. 
16.01- 20.00 น. 
เทากัน รอยละ 31.0 

คาใชจ ายในการใช
บริการคารแครโดย
เฉล่ียตอครั้ง 

นอยกวา 200 บาท 
201 - 400 บาท 
เทากัน รอยละ 42.9 

201 - 400 บาท 
รอยละ 45.3 

201 - 400 บาท 
รอยละ 43.3 

นอยกวา 200 บาท 
รอยละ 50.0 

เง่ือนไขในการชําระ
เงินคาบริการ 

ชําระดวยเงินสด 
รอยละ 96.4 

ชําระดวยเงินสด 
รอยละ 93.8 

ชําระดวยเงินสด 
รอยละ 92.5 

ชําระดวยเงินสด 
รอยละ 85.7 

การรูจักรานคารแคร
ที่ใชบริการ 

มีคนรูจักแนะนํา  
รอยละ 71.4 

มีคนรูจักแนะนํา 
รอยละ 65. 

ปายคัดเอาต รอย
ละ 65.7 

มีคนรูจักแนะนํา 
รอยละ 59.5 

เหตุผลที่เลือกใช
บริการคารแครที่ใช
บริการ 

สะดวกตอการ
เดินทาง รอยละ  
89.3 

สะดวกตอการ
เดินทาง รอยละ 
82.8 

สะดวกตอการ
เดินทาง รอยละ 
89.6 

ราคาเหมาะสม  
รอยละ 81.0 

รายการสงเสริมการ
ขายที่ชอบ 

ใชบริการ 5 ครั้ง 
ฟรี 1 ครั้ง รอยละ 
82.21 

ใชบริการ 5 ครั้ง 
ฟรี 1 ครั้ง รอยละ 
79.7 

ใชบริการ 5 ครั้ง 
ฟรี 1 ครั้ง รอยละ 
65.7 

ใชบริการ 5 ครั้ง 
ฟรี 1 ครั้ง รอยละ 
81.0 



 93

ตารางที่ 66  แสดงสรุปปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ       
ธุรกิจคารแคร จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

รายไดตอเดือน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,000 - 20,000 

บาท 
20,001 - 30,000 

บาท 
มากกวา 30,000 

บาท 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ การรับประกัน

ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับรถของ
ทาน (คาเฉล่ีย 
4.71) 

ใหความสําคัญดาน
ความสะอาด 
(คาเฉล่ีย 4.56) 

ใหความสําคัญดาน
ความสะอาด 
(คาเฉล่ีย 4.49) 

การรับประกัน
ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับรถของ
ทาน (คาเฉล่ีย 
4.83) 

ปจจัยดานราคา มีปายบอกราคา
คาบริการท่ีชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 4.54) 

มีปายบอกราคา
คาบริการท่ีชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 4.44) 

ราคาใหบริการการ
ตอครั้งเหมาะสม 
(คาเฉล่ีย 4.34) 

มีปายบอกราคา
คาบริการท่ีชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 4.40) 

ป จจั ยด านสถานที่
และการจัดจําหนาย 

ทําเลที่ต้ังของ
สถานท่ีใหบริการ
สะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 
4.54) 

ทําเลที่ต้ังของ
สถานท่ีใหบริการ
สะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 
4.61) 

ทําเลที่ต้ังของ
สถานท่ีใหบริการ
สะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 
4.66) 

ทําเลที่ต้ังของ
สถานท่ีใหบริการ
สะดวกตอการ
เดินทาง (คาเฉล่ีย 
4.55)   

ป จ จั ย ด า น ก า ร
สงเสริมการตลาด 

การใหสวนลด
คาบริการ เชน ชวง
เทศกาลปใหม 
(คาเฉล่ีย 4.11) 

การสะสมจํานวน
ครั้งที่ใชบริการเพ่ือ
ใชรับสิทธิพิเศษ
ตางๆ (คาเฉล่ีย 
3.78) 

การสะสมจํานวน
ครั้งที่ใชบริการเพ่ือ
ใชรับสิทธิพิเศษ
ตางๆ (คาเฉล่ีย 
3.64) 

การใหสวนลด
คาบริการ เชน ชวง
เทศกาลปใหม 
(คาเฉล่ีย 3.67) 

ปจจัยดานพนักงานผู
ใหบริการ 

พนักงานลางรถ
ใหบริการมี
เพียงพอตอลูกคา 
พนักงานรับรถมี
ความชํานาญใน
การขับเคล่ือนรถ 
เทากัน  (คาเฉล่ีย 
4.50) 

พนักงานลางรถมี
ความรู ความ
ชํานาญในการ
ใหบริการ (คาเฉล่ีย 
4.56) 

พนักงานลางรถ
ใหบริการมี
เพียงพอตอลูกคา 
(คาเฉล่ีย 4.37) 

พนักงานลางรถมี
ความรู ความ
ชํานาญในการ
ใหบริการ (คาเฉล่ีย 
4.71) 
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ตารางที่  66 (ตอ) แสดงสรุปปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธุรกิจคารแคร จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

รายไดตอเดือน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 
10,000 - 20,000 

บาท 
20,001 - 30,000 

บาท 
มากกวา 30,000 

บาท 
ปจจัยดานการสราง
และนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

มีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินในการรับ
บริการ (คาเฉล่ีย 
4.39) 

มีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินในการรับ
บริการ (คาเฉล่ีย 
4.55) 

มีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินในการรับ
บริการ (คาเฉล่ีย 
4.57) 

มีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินในการรับ
บริการ (คาเฉล่ีย 
4.69) 

ปจจัยดาน
กระบวนการ 

มีการตรวจสอบรถ
ครั้งสุดทายกอน
การสงมอบ 
(คาเฉล่ีย 4.79) 

มีการตรวจสอบรถ
ครั้งสุดทายกอน
การสงมอบ 
(คาเฉล่ีย 4.59) 

มีการตรวจสอบรถ
ครั้งสุดทายกอน
การสงมอบ 
(คาเฉล่ีย 4.57) 

มีการตรวจสอบรถ
ครั้งสุดทายกอน
การสงมอบ 
(คาเฉล่ีย 4.71) 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการใชบริการ  
ธุรกิจคารแคร โดยใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึง
ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค คําถามท่ีใชคนหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบริโภคเพื่อคนหาคําตอบ 7 ขอ มาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย  มีอายุ 31 - 40 ป มี

สถานภาพโสด  ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี  อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  รายไดตอ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเรือน เนื่องอัมพร (2551) ได
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการลางอัดฉีด รถยนต รานภาสกร คารแคร จังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 31-40 ป  ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  มีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน    แตไมสอดคลองกันในเร่ืองของรายไดท่ี
พบวามีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท   นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริจิต
วัฒนา ทากุ (2551) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูใชบริการคารแครท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ
ชาย  มีสถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน  แตไม
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สอดคลองกันในเร่ืองของอายุและรายไดท่ีพบวามีอายุระหวาง 20-30 ป และมีรายไดตอเดือน 5,001-
20,000 บาท    และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนกฤช เลาทวีรุงสวัสดิ์ (2549) ไดศึกษาเร่ือง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชศูนยบริการลางรถยนต Autoglym สาขารัชดา – ทาพระ ของ
ผูบริโภคในเขตธนบุรี ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเปนโสด    ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง  แตไมสอดคลองกันในเร่ืองของ
เพศ อายุ และ รายได  ท่ีพบวาเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป และมีรายได 15,001-25,000 
บาท   และสอดคลองกับอัจฉราภรณ  ชัยทอง (2547) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลในการเลือกใชบริการลาง-อัดฉีดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ี
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย  แตไมสอดคลองกันในเร่ืองของอายุ  
สถานภาพ  รายไดและระดับการศึกษาท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 51-60 ป สถานภาพสมรส 
อาชีพขาราชการ รายได 10,000-15,000 บาท และมีการศึกษาระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.      

 
2. ผูบริโภคซ้ืออะไร   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการที่ใชในคารแคร คือ  ลางรถภายใน

และภายนอก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของรัชฎาภรณ ทาระวรรณ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจดูแลรักษารถยนตของพนักงาน
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวาบริการใชคือลางรถท้ัง
ภายในและภายนอก/ดูดฝุนภายในรถยนต   และ อัจฉราภรณ  ชัยทอง (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัย  
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลในการเลือกใชบริการลาง-อัดฉีด
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุดคือ ลาง
รถภายในและภายนอก   แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครท่ีตั้งอยูในอําเภอ
เมือง เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาบริการคารแครท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ ลางรถภายนอก    
 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการคารแครท่ีใชบริการ

มากท่ีสุดคือ สะดวกตอการเดินทาง  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) 
ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครท่ี
ตั้งอยูในอําเภอเมือง เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาเหตุผลท่ีเลือกใชบริการคือ ดานคุณภาพดานความ
สะอาด   
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4. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด   
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใชบริการคารแคร คือ  1 คร้ัง/
เดือน  และวันท่ีใชบริการคารแครมากท่ีสุด คือ วันเสาร- อาทิตย  ชวงเวลาท่ีใชบริการคารแครมาก
ท่ีสุด คือ 16.01 - 20.00 น. รองลงมา 8.00 - 12.00 น. ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ รัชฎาภรณ    
ทาระวรรณ (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
ธุรกิจดูแลรักษารถยนตของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ท่ีผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใชบริการ 1 คร้ังตอเดือน และวันที่ใชบริการคือ
วันอาทิตยชวง 8.00 - 12.00 น.   และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครท่ี
ตั้งอยูในอําเภอเมือง เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใชบริการโดย
เฉล่ียตอเดือน 1 คร้ัง/เดือน  วันท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ วันเสาร-อาทิตย แตไมสอดคลองกันในเร่ือง
ของชวงเวลาท่ีพบวาชวงเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุดคือ เวลา 12.01-16.00 น.  
และสอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉราภรณ  ชัยทอง (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลในการเลือกใชบริการลาง-อัดฉีดในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมท่ีพบวา วันท่ีใชบริการคือ วันเสาร-อาทิตย แตไมสอดคลองกันในเร่ืองของเวลาท่ี
พบวาชวงเวลาท่ีใชบริการคือ 12.01 - 16.00 น.  

  
5. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานท่ีเลือกใชบริการคารแครคือ 

ศูนยบริการทั่วไป  และคาใชจายตอคร้ังท่ีใชบริการคือ นอยกวา 200 บาท และ 201 - 400 บาท  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม 
ใชบริการมากท่ีสุดคือศูนยบริการทั่วไป  สอดคลองกันในเร่ืองของคาใชจายตอคร้ังท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีคาใชจายตอคร้ัง 200-400  บาท และสอดคลองกับผลการศึกษาของ รัชฎาภรณ     
ทาระวรรณ (2548) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจายตอคร้ัง 200-400 บาท  และ
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉราภรณ  ชัยทอง (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลในการเลือกใชบริการลาง-อัดฉีดในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุดคือ หางสรรพสินคา/ศูนยการคา 
(เนื่องจากการเก็บกลุมตัวอยางเก็บในบริเวณ หางสรรพสินคา/ศูนยการคา)  และคาใชจายตอคร้ังคือ 
คาใชจายตอคร้ัง 101-150 บาท 
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6. ผูบริโภคซ้ืออยางไร  
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามแหลงขอมูลรานคารแครท่ีใชบริการคือ มีคน

รูจักแนะนํา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง 
เชียงใหมท่ีผลการศึกษาพบวาแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักรานคารแครท่ีใชบริการคือ มีคนรูจักแนะนํา     

 

 สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 
ในระดับมากลําดับแรกคือ ดานกระบวนการ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัจฉราภรณ     
ชัยทอง (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคล
ในการเลือกใชบริการลาง-อัดฉีดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุดลําดับแรกคือดานบุคคล    และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
รัชฎาภรณ ทาระวรรณ (2548) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการธุรกิจดูแลรักษารถยนตของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือดานบุคคล      
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเรือน เนื่องอัมพร (2551) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการลางอัดฉีด รถยนต รานภาสกร คารแคร จังหวัดปทุมธานี ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ดานพนักงานผูใหบริการ และไมสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคารแครท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง เชียงใหม ท่ีผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร 
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ขอคนพบ 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการใชบริการธุรกิจ
คารแคร มีขอคนพบจากการศึกษาดังนี ้

1. กลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการรานคารแคร ในการศึกษาครั้งนี้ คือสวนใหญ 
เปนเพศชาย 31 - 40 ป  มากท่ีสุด ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  
และมีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท  ซ่ึงเปนกลุมมีรายไดอยูในระดับสูง   

2. พฤติกรรมท่ีมีความนาสนใจของผูตอบแบบสอบถามเลือกใชศูนยบริการคือ การ
ลางรถภายในและภายนอก และจะใชบริการที่ศูนยบริการท่ัวไป รองลงมาเปนศูนยบริการที่อยูใน
บริเวณปมน้ํามัน โดยวันท่ีมาใชบริการเปนประจําคือ วันเสาร-อาทิตย และมาใชบริการ 1 คร้ัง/เดือน 
คาใชจายตอคร้ังคือ  นอยกวา 200 บาท และ 201 - 400 บาท  และเง่ือนไขในการชําระเงินคาบริการ
จะจายชําระเปนเงินสด 

3. พบวาการรูจักรานคารแครท่ีใชบริการของผูตอบแบบสอบถามคือ มีคนรูจักแนะนํา 
รองลงมา เปนปายคัดเอาต  และเหตุผลท่ีเลือกใชบริการคารแครท่ีใชบริการ เพราะ สะดวกตอการ
เดินทาง รองลงมาราคาเหมาะสม 
 4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคารแคร แยกตามประเภทรถ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามทุกประเภทรถที่ใชสถานท่ีท่ีใชบริการคารแคร คือ ศูนยบริการทั่วไป รองลงมาเปน
ศูนยบริการที่อยูในบริเวณปมน้ํามัน   โดยพบวาจะใชบริการ  1 คร้ัง/เดือน และสวนใหญใชบริการ  
วันเสาร – อาทิตย   โดยพบวาท่ีใชรถเกง ชวงเวลาท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ เวลา16.01 - 20.00 น. 
สวนผูใชรถกระบะและรถบรรทุกรถตู ใชบริการเวลา 8.00 - 12.00 น.  คาใชจายในการใชบริการ
คารแครโดยเฉลี่ยตอคร้ังของผูใชรถเกงคือ นอยกวา 200  สวนผูใชรถกระบะและรถตูรถบรรทุก 
คาใชจายเฉล่ียตอคร้ัง 201-400 บาท (เนื่องจากรถกระบะและรถตูรถบรรทุกมีอัตราคาบริการท่ีแพง
กวารถเกงจากความตางของขนาดตัวรถ) การรูจักรานคารแครท่ีใชบริการพบวาผูใชรถเกงมีคนรูจัก
แนะนํา สวนผูใชรถกระบะและรถ รถตู รถบรรทุก รูจักจากมีคนรูจักแนะนํา และจากปายคัดเอาต   
 5. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ของผูตอบแบบสอบถามแยกตาม
ประเภทรถ มีความ แตกตางกัน  โดยพบวา ดานผลิตภัณฑ กลุมผูใชรถกระบะและรถบรรทุกรถตู  
ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองการใหบริการเสริม เชน เติมน้ํากล่ัน, ตั้งศูนยถวงลอ,เปล่ียนถาย
น้ํามันเครื่อง  ขณะท่ีกลุมผูใชรถเกงใหความสําคัญในระดับปานกลาง  ในปจจัยดานพนักงานผู
ใหบริการ พบวาประเภทรถกระบะและรถบรรทุก รถตู ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง 
พนักงานลางรถมีความรู ความชํานาญในการใหบริการ และพนักงานรับรถมีความชํานาญในการ
ขับเคล่ือนรถ  สวนประเภทรถเกง ใหความสําคัญในระดับมาก และในเร่ือง พนักงานรับรถมีความ



 99

ชํานาญในการขับเคล่ือนรถ ประเภทรถบรรทุกรถตู ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด   และดาน
กระบวนการ ประเภทรถท่ีใชเปนรถกระบะ ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองการใหบริการ
ท่ีรวดเร็ว  ขณะท่ีกลุมผูใชรถเกงและรถบรรทุกรถตู ใหความสําคัญในระดับมาก  
 6. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูตอบแบบสอบถามแยกตาม
รายไดตอเดือน พบวา ชวงเวลาท่ีใชบริการคารแครมากท่ีสุดของผูท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 
บาท  และ20,001-30,000 บาท คือชวงเวลา 16.01 - 20.00 น.  สวนผูท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท 
คือ เวลา 8.00-12.00 น.  และรายไดมากกวา 30,000 บาทคือเวลา 8.00-12.00 น. 12.01-16.00 น. และ
เวลา 16.01-20.00 น. คาใชจายในการใชบริการคารแครโดยเฉลี่ยตอคร้ัง พบวาผูท่ีมีรายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท มีคาใชจายเฉล่ีย นอยกวา 200 บาทและ 201-400 บาท และรายได 10,000 – 
20,000 บาทและ 20,001 – 30,000 บาท มีคาใชจายเฉล่ีย 201 – 400 บาท และรายไดมากกวา 30,000 
บาท มีคาใชจายเฉล่ีย นอยกวา 200 บาท เนื่องจากผูมีรายไดมากกวา 30,000 บาทนั้น รถยนตไม
จําเปนท่ีจะตองดูแลรักษามากนักเพราะเมื่อครบอายุขัยของรถยนต (5-7 ป) ก็จะทําการเปล่ียน
รถยนตใหมอยูแลว แตผูมีรายไดท่ีต่ํากวา 30,000 บาท ใหความสําคัญกับรถยนตมาก เพราะถือวา
รถยนตเปน High Involvement โดยการรูจักรานคารแครท่ีใชบริการ รายได ต่ํากวา 10,000 บาท, 
10,000-20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท จากมีคนรูจักแนะนํา สวนรายได 20,001-30,000 
บาท จากปายคัดเอาต  สําหรับเหตุผลท่ีใชบริการ พบวา รายไดต่ํากวา 10,000 บาท 10,000-20,000 
บาท และ 20,001-30,000 บาท คือ สะดวกตอการเดินทาง  สวนรายไดมากกวา 30,000 บาท คือราคา
เหมาะสม  

7. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ของผูตอบแบบสอบถามแยกตาม
รายไดตอเดือน พบวามีความแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ  โดยพบวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 
บาท และมากกวา 30,000 บาท ใหความสําคัญในเร่ือง การรับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
รถของทาน  สวนรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญใน
เร่ือง ใหความสําคัญดานความสะอาด ในดานราคา พบวา รายไดต่ํากวา 10,000 บาท, 10,000-20,000 
บาท และ มากกวา 30,000 บาท ใหความสําคัญในเร่ือง มีปายบอกราคาคาบริการที่ชัดเจน สวน
รายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญในเร่ือง ราคาใหบริการตอคร้ังเหมาะสม ในดานการ
สงเสริมการตลาด พบวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ใหความสําคัญใน
เร่ือง การใหสวนลดคาบริการ เชน ชวงเทศกาลปใหม สวนรายได 10,000-20,000 บาท และ    
20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญในเร่ือง การสะสมจํานวนครั้งท่ีใชบริการเพื่อใชรับสิทธิพิเศษ
ตางๆ  และดานพนักงานผูใหบริการ พบวา ผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ใหความสําคัญในเร่ือง 
พนักงานลางรถใหบริการมีเพียงพอตอลูกคา  และพนักงานรับรถมีความชํานาญในการขับเคล่ือนรถ  
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สวนผูมีรายได 10,000-20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ใหความสําคัญในเร่ือง พนักงานลาง
รถมีความรูความชํานาญในการใหบริการ  และรายได 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญในเร่ือง
พนักงานลางรถมีเพียงพอตอลูกคา  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการใชบริการ
ธุรกิจคารแคร พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญทุกปจจัยหลักโดยรวมในระดับมากทุก
ปจจัย ดังนั้นเพื่อนําผลท่ีไดไปปรับปรุง และเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนากลยุทธ สวน
ประสมทางการตลาดใหเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยเรียงลําดับตาม
ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุดแตละปจจัยหลัก มีรายละเอียดขอเสนอแนะดังนี้ 

ปจจัยดานกระบวนการ ใหบริการ  
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ผูประกอบการควรใหความสําคัญใน

ดานมีการตรวจสอบรถคร้ังสุดทายกอนการสงมอบ ซ่ึงเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับสูงท่ีสุด ดังนั้นควรมีพนักงานสงรถ เปนผูตรวจสอบเช็ครายละเอียดรอบคัน
คร้ังสุดทายกอนสงมอบรถใหแกลูกคา อาทิเชน มี Check List กอน-หลัง เขารับบริการ ตรวจสอบ
สภาพรถรอบคัน  รองรอย  ตําหนิ  ระดับของน้ํ ามันในตัวถัง  ฯลฯ  มีการลงช่ือรับรถของ
ผูประกอบการ และการสงมอบของลูกคา 

ผลการศึกษายังพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานการใหบริการท่ี
รวดเร็ว จึงควรมีระบบท่ีควบคุมการทํางานในแตละกระบวนการ เชน มีการจัดเก็บขอมูลสถิติของ
แตละกระบวนการ กําหนดเปนมาตรฐานของแตละกระบวนการ สามารถลดเวลาและข้ันตอนท่ีไม
จําเปนได เพ่ือการคํานวณเวลาในการใหบริการในแตละคร้ังและนัดหมายลูกคาใหมารับรถไดตรง
ตามกําหนดเวลา 

ปจจัยดานพนักงานผูใหบริการ  
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ผูประกอบการควรใหความสําคัญใน

ดานพนักงานลางรถมีความรู ความชํานาญในการใหบริการ ซ่ึงเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับสูงท่ีสุด ดังนั้นควรมีการจัดอบรมความรูใหพนักงานทุกคนในรายละเอียด
ของผลิตภัณฑแตละประเภท เคร่ืองมือแตละชนิด การนําเสนอผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับลูกคา 
รวมถึงอบรมในเร่ืองมารยาทของการบริการ เนนใหเห็นถึงความสําคัญของการประทับใจ จะเกิด
ผลดีอยางไร เม่ือลูกคาประทับใจในการบริการ  
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นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานพนักงาน
รับรถมีความชํานาญในการขับเคล่ือนรถ เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญกับตัวรถ  โดยเฉพาะกลุม
ผูใชรถกระบะและรถบรรทุก ซ่ึงอาจมีความเสียหายจากการขับเคล่ือนรถ และไมตองการใหรถเกิด
รองรอยการเสียหาย  ดังนั้นควรแบงผูรับผิดชอบในแตละดานใหชัดเจน และใหการเนนย้ําพนักงาน
ดูแลในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ เชน พนักงานดานรับ-สง รถ กําหนดฟอรมพนักงานเพื่อแลดูเปน
มืออาชีพ สุภาพเรียบรอย และควรใหความใสใจเปนพิเศษเนื่องจากเปนจุดแรกและจุดสุดทายที่
ลูกคาจะพบและเกิดความประทับใจได, พนักงานดานลางรถ-ขัด-เคลือบสี-ทําความสะอาดภายใน 
เนนย้ําใหพนักงานทุกคนดูแลรักษารถของลูกคา ไมใหเกิดความเสียหาย 

ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย  
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ผูประกอบการควรใหความสําคัญใน

ดานทําเลที่ตั้งของสถานที่ใหบริการสะดวกตอการเดินทาง ซ่ึงเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับสูงท่ีสุด ดังนั้นการเลือกทําเลท่ีตั้งควรอยูในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนรวมท้ัง
สามารถเดินทางมาใชบริการไดอยางสะดวก (ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการศูนยบริการ
ท่ัวไป รองลงมาคือศูนยบริการท่ีอยูในบริเวณปมน้ํามัน) ชวงเวลาใหบริการตั้งแตเวลา 8.00-20.00 น. 
และเนนการเพิ่มพนักงานในชวงของวันเสาร-อาทิตย 

นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานสถานที่
ทําความสะอาดลางรถกวางขวาง เนื่องจากลูกคาเปนหวงหากสถานท่ีลางรถแคบ อาจจะเกิดความ
เสียหายกับตัวรถได ดังนั้นสถานท่ีใหบริการตองแบงสัดสวนใหชัดเจน และมีพื้นท่ีท่ีเพียงพอ เชน 
ดานลางภายนอก  ดานทําความสะอาดภายใน ดานขัด-เคลือบสี ฯลฯ และมีสถานท่ีรับรองรถท่ีมาใช
บริการกวางขวาง กรณีท่ีสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอก็อาจจะตองเชาท่ีจอดรถสถานท่ีใกลเคียง 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ผูประกอบการควรใหความสําคัญใน

ดานมีความปลอดภัยในทรัพยสินในการรับบริการ ซ่ึงเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับสูงท่ีสุด เนื่องจากลูกคาเปนหวงทรัพยสินท่ีอยูภายในตัวรถ แตการนําของออก
จากตัวรถกอนนําไปลางนั้น ก็เปนเร่ืองยุงยากและเสียเวลา ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความแตกตาง
จากรานท่ัวไปและอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา จึงควรกําหนดกลยุทธแนวทางการสงรถลางโดย
ไมตองนําของมีคาออกจากตัวรถ โดยใหมีการรับประกันส่ิงของท่ีมีมูลคาภายในรถ จะไมมีการสูญ
หาย หากเกิดข้ึนผูประกอบการยินดีชดใช พรอมท้ังทําการตรวจเช็คของมีคาภายในรถ และกําหนด
บทลงโทษพนักงานหากเกิดเหตุทรัพยสินสูญหาย เชนเม่ือเกิดเหตุ พนักงานทุกคนตองรวมกัน
รับผิดชอบ ไมวาจะกรณีใดก็ตาม เปนตน 
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ผลการศึกษายังพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานหองพักรอรับรถ
กวางขวาง มีท่ีนั่งเพียงพอ ความสะอาดของสถานท่ี และหองน้ํา เนื่องจากความสะอาดเปนส่ิงบง
บอกภาพลักษณของกิจการ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญในการดูแลเปนพิเศษโดยมีคน
ทําความสะอาดเปนประจําท้ังภายในและภายนอกหองพักรอรับรถ กําหนดชวงเวลาในการทําความ
สะอาดท่ีเหมาะสม ในชวงท่ีไมมีลูกคาใชบริการ กอนรานเปด, ชวงกลางวัน, ชวงหลังรานปด ฯลฯ 
 ปจจัยดานราคา 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ผูประกอบการควรใหความสําคัญใน
ดานมีปายบอกราคาคาบริการที่ชัดเจน ซ่ึงเปนปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับสูงท่ีสุด เนื่องจากกอนใชบริการลูกคาตองการรูคาบริการในแตละคร้ังวาคุมคาหรือไม ดังนั้น
ตองมีปายบอกราคาคาบริการท่ีชัดเจน เชนจัดทําปายแบนเนอร กําหนดปายบอกราคาการลาง
ภายนอกตอคร้ัง, ราคาการลางภายในพรอมการลางภายนอก โดยติดต้ังปายราคาในที่ท่ีสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน (จากผลการวิจัยการใชบริการท้ังสอง มีจํานวนมากที่สุด) ในสวนของราคา
คาบริการอ่ืน ใชปายไวนิล 
 นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานการตั้ง
ราคาใหบริการการตอคร้ังเหมาะสม โดยที่สวนมากใชบริการท่ีราคาตํ่ากวา 400 บาท (จาก
ผลการวิจัยคาใชจายในการใชบริการโดยเฉล่ียตอคร้ังสูงสุดคือ นอยกวา 200 บาท และ 201-400 
บาท) เนื่องจากลูกคาสวนใหญใหความสําคัญในดานของความปลอดภัยตอตัวรถ ความสะอาด 
มากกวาดานราคา ประกอบกับราคาคาบริการเม่ือเทียบกับราคารถแลวถือวาคุมคาไมแพงจนเกินไป 
และมีพนักงานรับ-สงรถ ใหขอมูลแกลูกคาในสวนของการบริการที่แตกตางกันและผลประโยชนท่ี
ลูกคาจะไดรับจากกคาใชจายท่ีเสียไป เชน มีผลิตภัณฑหลายประเภท หลายราคา  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ผูประกอบการควรใหความสําคัญใน

ดานการรับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับรถของทาน  ซ่ึง เปนปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสูงท่ีสุด เนื่องจากลูกคาใหความสําคัญกับอันตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับตัวรถเพราะกวาจะมีรถแตละคันนั้นตองใชระยะเวลาในการเก็บเงินนานพอสมควร เปน
เหตุใหเจาของรถทุกคันรักรถ ดังนั้นจึงตองมีการส่ือสารใหกับลูกคาทราบถึง นโยบายในการดูแล
รถยนตของผูประกอบการ ดวยการติดต้ังระบบกลองวงจรปดรอบราน เพื่อท่ีลูกคาสามารถตรวจเช็ค
การทํางานของพนักงานไดทุกขั้นตอน มีการใชระบบการถายรูปรอบตัวรถและในรถกอนรับรถเพื่อ
เปนหลักฐาน และมีการรับประกันหากเกิดความเสียหายตอตัวรถ ทางผูประกอบการยินดีชดใช
คาเสียหาย เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย  
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ผลการศึกษายังพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานการใหความสําคัญ
ดานความสะอาด คุณภาพการบริการ ดังนั้นผูประกอบการควรนําเปนจุดขาย และกําหนดตําแหนง
ทางการตลาด(Positioning) ของกิจการเนนในเร่ือง “ดูแลความสะอาดดวยผลิตภัณฑคุณภาพ” โดย
กําหนดความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ีใชในการทําความสะอาดรถ กําหนดแพ็คเกจ แบงตาม
คุณภาพและราคา ใหมีความหลากหลายมากข้ึน และใหพนักงานรับรถ อธิบายขอมูลของผลิตภัณฑ
ท่ีนํามาใชแตละชนิด มีสวนชวยในการปกปองสีรถ ถนอมผิวรถไดแตกตางกันอยางไร และความ
คุมคาท่ีลูกคาจะไดรับ เชน หากใชบริการแยกสวนจะมีราคาสูง แตหากใชบริการเปนแพ็คเกจจะ
ประหยัดเงิน และคุมคามากข้ึน และทําการเพิ่มทักษะของพนักงานรับรถในเร่ืองของผลิตภัณฑท่ี
นําเสนอ และทักษะการเปด-ปดการขายอยางชาญฉลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ผูประกอบการควรให

ความสําคัญในดานการสะสมจํานวนคร้ังท่ีใชบริการเพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสูงท่ีสุด ดังนั้นผูประกอบการควรกําหนดพนักงานท่ี
คอยดูแลในดานการประชาสัมพันธ เพื่อทําการส่ือสารกับลูกคาใหมากข้ึน เชน การใชปายแบน
เนอร ติดรายการสงเสริมการขายตางๆ ภายในราน และใชการเก็บขอมูลประวัติการใชบริการของ
ลูกคาในระบบคอมพิวเตอร เพื่อแจงขาวสารการจัดกิจกรรมหรือรายการสงเสริมการขายตางๆ แพ็ค
เก็จใหมๆ โดยใชส่ือสังคมออนไลน เชน การใชปายโฆษณาในระบบ Internet ผาน E-Mail, 
Facebook, Twitter, Hi5 ฯลฯ หรือไปรษณีย เปนตน 

 
 
 
 


