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บทคดัย่อ 

งานวิจัยเร่ือง ความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์

แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล 2. เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์

แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์มี

ความสมัพันธก์บัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วิธีการ

วิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และสถิติอนุมาน T-Test, F-test และ

สถิติสหสัมพันธ์ พบว่า ส่วนใหญ่คือเพศชาย อายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการ 

โดยมีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ เป็นตนเอง ใช้บริการโดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน วันเสาร์ – 

วันอาทติย์ ช่วงเวลา 13.01 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 301 - 500 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการ

คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าบางคร้ัง ใช้บริการคาร์แคร์ในป๊ัมน ้ามันบางคร้ัง และใช้บริการคาร์แคร์ใน

แบบสแตนด์อโลน บางคร้ัง รูปแบบการใช้บริการส่วนใหญ่ล้างรถ ดูดฝุ่ นบ่อย เคลือบสี ล้างห้อง

เคร่ืองยนต์เกอืบไม่เคย และฟอกท าความสะอาดภายในห้องโดยสารบางคร้ังให้ระดับความส าคัญภาพรวม 

คือ เหน็ด้วยมาก ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีมาตรฐานการให้บริการมี

ความสม ่าเสมอ สถานที่ใช้บริการและด้านรูปแบบของการใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

การคมนาคมมีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ รถยนต์จึงกลายเป็นปัจจัยที่ห้าส าหรับการด ารงชีวิต 

ใช้ในการประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือด าเนินกิจวัตรประจ าวันต่างๆ เพ่ือความสะดวกและ

ประหยัดเวลาในการเดินทางยังไปสถานที่ต่างๆ รถยนต์ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช้ว่าอยู่ในระดับ

ใดของสงัคม นอกจากน้ี นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาส่งเสริมให้ประชาชนซ้ือรถยนต์คันแรก โดยได้รับการ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ลดหย่อนภาษีไม่เกนิ 100,000 บาท (กรุงเทพธุรกิจ, 2555) เป็นสาเหตุให้ประชาชนซ้ือรถยนต์เพ่ิมมาก

ขึ้น ท าให้ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนสะสมปัจจุบันทั่วประเทศไทย มีอตัราเพ่ิมสงูขึ้น  

ตารางที่ 1.1:  จ านวนสถิติรถยนต์ประเภท รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) และรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลเกิน 7 คน (รย. 2) ที่จดทะเบียนใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2560 

(มกราคม –มีนาคม) 

ปี พ.ศ. รถยนตป์ระเภท รย. 1  รถยนตป์ระเภท รย. 2 รวมจ านวน 

 จ านวน (คนั) จ านวน (คนั) (คนั) 

     2560 (มกราคม –มีนาคม) 84,171 2,450 86,621 

     2559 287,968 8,101 296,069 

     2558 275,592 8,495 284,087 

     2557 305,233 12,602 317,835 

     2556 456,513 16,661 473,174 

     2555 451,651 18,429 470,080 

     2554 286,590 15,482 302,072 

     2553 255,132 14,671 269,803 

 

ที่มา:  กองแผนงาน กลุ่มสถิติขนส่ง กรมการขนส่งทางบก.(2560). สถิติจ านวนรถจดทะเบียนใหม่.

สบืค้นจาก http://apps.dlt.go.th/statistics_web/newcar.html. 

ธุรกิจคาร์แคร์เป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนเพ่ือดูแลรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีให้กับเจ้าของรถยนต์โดยมี

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรถยนต์ที่ทนัสมัยและเหมาะสมกับ

สภาพรถยนต์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าของรถยนต์ที่เพ่ิมข้ึน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ถึงเร่ือง ความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค

ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในด้านการให้บริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการคาร์แคร์หรือผู้ที่

สนใจเปิดธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ สามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยไปประยุกต์หรือปรับปรุงประสิทธิภาพให้

เหมาะสมในการให้บริการคาร์แคร์ และพัฒนาศักยภาพให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สดุ 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1.  เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.  เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์

แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
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3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์มีความสัมพันธก์บัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ

คาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

3.  สมมติฐานของการศึกษา  

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมุติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์

แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมุติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์มีความสมัพันธก์บัการตัดสนิใจเลือกใช้

บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

4.  ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

1.  ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจคาร์แคร์สามารถน าข้อมูลที่ได้ไป

ประยุกต์ เพ่ือสร้างความรู้ใหม่เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิคาร์แคร์ 

2.  ผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัคาร์แคร์หรือผู้สนใจธุรกจิคาร์แคร์สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ใช้

เป็นแนวทางให้กบังานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิคาร์แคร์ 

 

5.  ทบทวนวรรณกรรม 

นิเวศน์ ธรรมะ (2552 อ้างใน รสสุคนธ์ แซ่เฮีย, 2556) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

behavior) กล่าวว่า การกระท าของบุคคลในการซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งกระบวนการภายใน

จิตใจและสงัคมภายนอกที่เกดิข้ึนก่อนและหลังการกระท าน้ันๆ โดยกล่าวถึงศาสตร์ของพฤติกรรมที่จะช่วย

ตอบค าถามว่า ท าไมเขาถึงเลือกผลิตภัณฑ์อย่างหน่ึงมากกว่าอีกอย่างหน่ึง เขาเลือกอย่างไร และบริษัทใช้

ประโยชน์เหล่านี้ ในการน าเสนอคุณค่าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างไร 

วจนะ ภผูานี (2555) กล่าวว่า การตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ

อื่นๆ จากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซ่ึงระดับของการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคมีอยู่ 3 ระดับคือ การตัดสินใจ

ตามความเคยชิน การตัดสนิใจที่จ ากดั และการตัดสนิใจอย่างกว้างขวาง 
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6.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                        ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ขอบเขตการท าวิจยั 

ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที ่คือ ผู้ใช้บริการบริการคาร์แคร์ ในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 

ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็นการ ศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านพฤติกรรม และด้าน

ความสมัพันธท์ี่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท  

 

 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคารแ์คร์

ของผูบ้ริโภคในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

 

- การให้บริการ 

- พนักงานผู้ให้บริการ 

- กระบวนการให้บริการ 

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได้ 

- อาชีพ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการคารแ์คร(์Behavior in 

using car care service) 

- บุคคลใดที่มอีทิธพิลต่อการเลือกใช้บริการคาร์

แคร์ของท่าน 

- ท่านใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉล่ียต่อเดอืน 

- ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการคาร์แคร์วันใด 

- ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการคาร์แคร์ช่วงระยะเวลาใด 

- ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังที่ท่านใช้บริการคาร์แคร์ 

- สถานที่ท่านใช้บริการคาร์แคร์ 

- รปูแบบของการใช้บริการที่ท่านเคยใช้บริการ 
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8.  ระเบยีบวิธีวิจยั   

ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีทั้งหมด 6 ข้อ ลักษณะการตอบจะเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ มีทั้งหมด 7 ข้อ โดยข้อ 

1-5 มีลักษณะการตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว ส่วนค าถามข้อ 6-7 ลักษณะการตอบเป็นการให้น า้หนัก

ของระดับการใช้บริการคาร์แคร์ด้านสถานที่และด้านรูปแบบของการใช้บริการคาร์แคร์โดยก าหนดการให้

คะแนน ดังน้ี 

ระดบัความถี ่                    คะแนน 

เป็นประจ า      5 

บ่อย       4 

บางคร้ัง       3 

เกอืบไม่เคย      2 

ไม่เคย       1 

ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์

แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้าน

พนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะการตอบจะ

เป็นการให้น า้หนักของระดับการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ โดยก าหนดการให้คะแนน ดังน้ี 

ระดบัความคิดเห็น           คะแนน 

เหน็ด้วยมากที่สดุ      5 

เหน็ด้วยมาก       4 

เหน็ด้วยปานกลาง      3 

เหน็ด้วยน้อย       2 

เหน็ด้วยน้อยที่สดุ      1 

 

9.  ผลการศึกษา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ปัจจัยส่วนบุคคลมีพฤติกรรมที่ส่งผล

ต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คือเพศชาย 

(ร้อยละ 54.50) รองลงมาคือ เพศหญิง (ร้อยละ 45.50)  ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี (ร้อยละ 44) 

รองลงมาอายุ 20 - 29 ปี (ร้อยละ 35.50) ส่วนใหญ่สถานภาพโสด(ร้อยละ 68.75) รองลงมา 

สถานภาพสมรส (ร้อยละ 29.75) ส่วนใหญ่เป็นระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 71.50)  รองลงมา 

เป็นระดับการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 18.00) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
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(ร้อยละ 24.50) รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 23.75) ส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 69.75) รองลงมา เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ (ร้อยละ 15.75) 

พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน มีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์

แคร์ที่มีผลกบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ 

บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ เป็นตนเอง (ร้อยละ 51.25) รองลงมา เป็นเพ่ือน – คน

รู้จัก (ร้อยละ 24.00) ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 38.75) รองลงมา 

เฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 26.50) ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ร้อยละ 

61.75) รองลงมา วันจันทร์ – วันศุกร์ (ร้อยละ 27.75) ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์ช่วงระยะเวลา 13.01 

– 16.00 น. (ร้อยละ 35.50) รองลงมา ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. (เป็นร้อยละ 26.50) ส่วนใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังที่ใช้บริการคาร์แคร์ 301 - 500 บาท (ร้อยละ 44.50) รองลงมา 100 - 300 

บาท (ร้อยละ 41.00) ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสนิค้า บางคร้ัง (ร้อยละ 31.00) รองลงมา  

เกือบไม่เคย (ร้อยละ 23.75ใช้บริการคาร์แคร์ในป๊ัมน า้มัน บางคร้ัง (ร้อยละ 39.75) รองลงมา  บ่อย 

(ร้อยละ 22.50) และเกือบไม่เคย (ร้อยละ 22.50) ใช้บริการคาร์แคร์แบบสแตนด์อโลน บางคร้ัง (ร้อย

ละ 42.25) รองลงมา บ่อย (ร้อยละ 28.75)  ส่วนใหญ่ใช้บริการล้างรถ บ่อย (ร้อยละ 45.75) รองลงมา 

เป็นประจ า (ร้อยละ 36.25) ใช้บริการดูดฝุ่ น บ่อย (ร้อยละ 38.25) รองลงมา เป็นประจ า (ร้อยละ 

27.75) ส่วนใหญ่ใช้บริการ เคลือบสี เกือบไม่เคย (ร้อยละ 40.00) รองลงมา บางคร้ัง (ร้อยละ 31.50) 

ส่วนใหญ่ใช้บริการล้างห้องเคร่ืองยนต์ เกอืบไม่เคย (ร้อยละ 38.25) รองลงมา บางคร้ัง (ร้อยละ 27.00) 

ส่วนใหญ่ใช้บริการฟอกท าความสะอาดภายในห้องโดยสาร บางคร้ัง (ร้อยละ 41.50) รองลงมา เกือบไม่

เคย (ร้อยละ 19.50) 

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์

ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ให้ความส าคัญในระดับเหน็ด้วยมากโดยเรียง

ตามค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ที่ค่าเฉล่ีย 4.00 ให้ความส าคัญในระดับเหน็ด้วย

มาก ด้านการให้บริการ ที่ค่าเฉล่ีย 3.80 ให้ความส าคัญในระดับเหน็ด้วยมาก ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ที่

ค่าเฉล่ีย 3.78 ให้ความส าคัญในระดับเหน็ด้วยมาก และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ค่าเฉล่ีย 3.37 

ให้ความส าคัญในระดับเหน็ด้วยปานกลาง เม่ือพิจารณาความคิดเหน็พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มี

ผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครที่มี แต่ละด้าน

พบว่า  

ด้านการให้บริการของพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

คาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่เหน็ด้วยมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า ด้าน

การให้บริการที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเอาใจใส่และเตม็ใจให้บริการ ( X  = 3.86) รองลงมาคือ 

บริการด้วยความสภุาพและเป็นกนัเอง (X =3.84) 
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ด้านพนักงานผู้ให้บริการของพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่เหน็ด้วยมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ มีความรู้ความช านาญ (X  = 3.95) รองลงมาคือ มีความรู้

ในการบริการ (X = 3.90)  

ด้านกระบวนการให้บริการของพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่เหน็ด้วยมาก และเม่ือพิจารณาพบว่า 

ด้านกระบวนการให้บริการที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มาตรฐานการให้บริการมีความสม ่าเสมอ (X  = 4.21) 

รองลงมาคือ สามารถมองเหน็การท างานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน (X = 4.08) 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่เหน็ด้วยปานกลาง  และเม่ือ

พิจารณาพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พ้ืนที่จอดรถเพียงพอและเข้าออก

สะดวก (X  = 3.87) รองลงมาคือ บริเวณร้านมีความเยน็สบายทั้งภายนอกและภายใน ( X = 3.48) 

พฤติกรรมการใชบ้ริการคารแ์ครม์ีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคารแ์คร์

ของผูบ้ริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ

พฤติกรรมด้านสถานที่ใช้บริการคาร์แคร์ 

การตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันในระดับต ่า

มากกบัพฤติกรรมด้านรูปแบบของการใช้บริการคาร์แคร์ 

 

10.  อภิปรายผลการศึกษา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์

ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่คือเพศชาย มีอายุ 30 - 39 ปี มีสถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน  

พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์

ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ มีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

คาร์แคร์ เป็นตนเอง ใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่วันเสาร์ – วันอาทิตย์  ช่วง

ระยะเวลา 13.01 – 16.00 น.  ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 301 - 500 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์

ในห้างสรรพสินค้า ใช้บริการคาร์แคร์ในป๊ัมน ้ามัน บางคร้ัง ใช้บริการคาร์แคร์ในแบบสแตนด์อโลน 

261261261



บางคร้ัง ใช้บริการล้างรถ บ่อย ดูดฝุ่ น บ่อย เคลือบสี เกือบไม่เคย ล้างห้องเคร่ืองยนต์ เกือบไม่เคย ฟอก

ท าความสะอาดภายในห้องโดยสาร บางคร้ัง  

ด้านการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ความเอาใจใส่และเตม็ใจให้บริการ สอดคล้องกับผล

การศึกษา ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (2552) ที่ได้ศึกษา คุณภาพการบริการ (Service Quality) พบว่า การ

เอาใจใส่ในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารบกวนลูกค้า เป็นการได้รับการประเมินเชิงบวก เม่ือพนักงาน

บริการท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการเอาใจใส่ปัญหาต่างๆ และจัดการได้อย่างสุภาพ ไม่คุกคาม ท าให้สร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ 

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ความรู้ความช านาญ สอดคล้องกับผลการศึกษา 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ที่ได้ศึกษา คุณภาพของการบริการที่ ลูกค้ารับรู้ พบว่า ความรู้

ความสามารถของพนักงานในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ เป็นการสร้างความปลอดภัยและ

ความเช่ือมั่นในการรับบริการ  

ด้านกระบวนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า มาตรฐานการให้บริการมีความสม ่าเสมอ 

สอดคล้องกับผลการศึกษา ฮอว์คินส์ และคอนีย์ (Hawkins & Coney, 2001 อ้างถึงใน ชญานิน บุหลัน

พฤกษ์, 2549,หน้า 47) ที่ได้ศึกษา ความจงรักภักดีในตราสินค้า พบว่าเป็นข้อผูกมัดอย่างลึกซ้ึงของ

ลูกค้าที่จะให้การอุปถัมภ์สนิค้าหรือบริการที่พึงพอใจในการบริการที่มีความสม ่าเสมอ หากลูกค้ามีทศันคติ

ที่ดีต่อสนิค้าและบริการจะเกดิความสมัพันธท์ี่ดีในระยะยาว ส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซ้ือซ า้สม ่าเสมอได้ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่จอดรถเพียงพอและเข้าออก

สะดวก สอดคล้องกับผลการศึกษา ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ที่ได้ศึกษา คุณภาพของการบริการ

ที่ลูกค้ารับรู้ พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อม เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงได้แก่ 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ ความทนัสมัยของอุปกรณ์ ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการที่ลูกค้า

ประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาได้รับเรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้” (Perceived 

Service Quality) จะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท าการเปรียบเทยีบบริการที่คาดหวัง (Expected Service) กับ

บริการที่รับรู้ (Perceived Service) คือประสบการณ์ที่เกดิข้ึนหลังจากที่ได้รับบริการ ท าให้ผู้บริโภคน้ันเกิด

พึงพอใจในการบริการ 

พฤติกรรมการใชบ้ริการคารแ์ครม์ีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคารแ์คร์

ของผูบ้ริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์กับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ

คาร์แคร์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ด้านสถานที่ใช้บริการคาร์แคร์และด้านรูปแบบของการใช้บริการคาร์แคร์     
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11.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

1.  การรู้จักความเอาใจใส่และเตม็ใจให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา

รบกวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคาร์แคร์ ถือว่าเป็นการได้รับการประเมินเชิงบวกจากลูกค้า ท าให้สามารถ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ และเมื่อเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะมีการแนะน าบอกต่อคนรู้จัก 

เพ่ือนหรือญาติสนิท เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ 

2.  พนักงานในธุรกิจคาร์แคร์มีความรู้ความช านาญ ถือได้ว่าเป็นผลดีต่อองค์กรสามารถสร้าง

ความปลอดภัยและความเช่ือมั่นในการรับบริการของลูกค้า 

3.  มาตรฐานกระบวนการให้บริการที่มีความสม ่าเสมอ เป็นข้อผูกมัดอย่างลึกซ้ึงแก่ลูกค้าที่เข้า

มาใช้บริการคาร์แคร์ท าให้เกิดความพึงพอใจ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ท าให้เกิดพฤติกรรม

การซ้ือซ า้สม ่าเสมอได้ 

4.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พ้ืนที่จอดรถ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้เกิดผล

ลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง เป็นผลต่อการเข้ามาใช้

บริการในคร้ังต่อไป รวมถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจ

ธุรกิจคาร์แคร์ ควรมีนวัตกรรมใหม่ที่ให้บริการล้างรถยนต์ ที่สามารถประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพใน

การล้างรถยนต์ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจในการให้บริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ และ

สามารถประหยัดเวลาในการให้บริการ 

5. การรับฟังปัญหาของผู้รับบริการ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการโดยรับฟัง

ค าแนะน า และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคาร์แคร์

ให้ดีย่ิงขึ้น 

6.  การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย บุคลิกภาพและการแต่งกายเป็นอกีองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด

อีกเร่ืองหน่ึงในการให้บริการคาร์แคร์ เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าได้พบเห็น และอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่

สามารถสร้างความประทบัใจแรก (First Impression) พบได้ทั้งด้านบวกและลบ เพราะพนักงานบริการ

เป็นตัวแทนขององค์กรที่มีผลต่อความประทับใจอย่างชัดเจน หากพนักงานบริการแต่งกายสะอาด

เรียบร้อย และพฤติกรรมการให้บริการดี ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

7.  ความสะดวกรวดเรว็ในการให้บริการ ต้องมีความรวดเรว็ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการ

ติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่าย ดังน้ันการให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจเพราะไม่ต้อง

เสยีเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่า 

8.  มีมุมอ่านหนังสือ/นิตยสาร หรือโทรทศัน์ช่วงรอรับรถ ช่วยให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกผ่อน

คลาย ลดความเครียดต่าง ๆ ที่ก  าลังเผชิญ และช่วยให้มีสมาธจิดจ่อกบัสิ่งใดสิ่งหน่ึงได้ดีข้ึน 
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ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์

แคร์ของผู้บริโภคในพ้ืนที่อื่น ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะทราบถึงความแตกต่างและสามารถน าผลของการศึกษา

มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน ามาพิจารณาปรับปรุงการให้บริการของธุรกจิคาร์แคร์ 

2.  ควรศึกษาความส าคัญในการสร้างความจงรักภัคดีของการใช้บริการคาร์แคร์ เพ่ือได้ทราบ

ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจากได้รับการเข้าบริการและถามถึงสาเหตุในการเลือกในคาร์แคร์แต่ละ

ที่ว่ามีเหตุผลอะไรเป็นปัจจัยส าคัญ  

3.  ท าการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้บริการว่ามีอะไรบ้างและมี

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ให้บริการล้างรถยนต์สามารถประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพในการล้างรถยนต์ได้

อย่างรวดเรว็มากขึ้น เพ่ือมาเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และดูความต้องการของผู้บริโภคในการเข้า

ใช้บริการคาร์แคร์ว่ามีความต้องการอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือได้น าไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
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