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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลา ด              
ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร ด้านการน าเสนอของลกัษณะกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ของผูใ้ช้บรกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารหรอืเคยใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์ศูนยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิาร
น ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
โดยใชว้เิคราะหท์างสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุเฉลี่ย  31 – 40 ระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 
 2. ผู้ใช้บรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านการน าเสนอของลกัษณะ
กายภาพ และดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยัพบว่า 
 3.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์
จากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี และ ค่าใชจ้่ายในการเขา้ใช้
บรกิารในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร 
Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารแต่ละครัง้ และ การเขา้ใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5.  ผู้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท าความสะอาด
รถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี ค่าใชจ้่ายในการเขา้
ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารแต่ละครัง้ และการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 6.  ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท าความสะอาดรถยนต์จาก
ศูนยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ที่ใชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี และ การเขา้ใชบ้รกิารในครัง้
ต่อไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์
จากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี ค่าใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิาร
ในแต่ละครัง้ ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารแต่ละครัง้ และการเขา้ใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในเรื่องการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 
 9.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารของผู้ใช้บรกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05   
 10.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารในรอบ 1 ปี และการเขา้ใชบ้รกิารครัง้ต่อไป ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรม บรกิาร ท าความสะอาด 

 
Abstract 

 

 The objective of this research is to study Marketing Mix Factors Affecting Behavior of using 
carwash service of Green Wash Service Centers at Bangchak gas stations in Bangkok Metropolis.  
 The sample of this research were 400 customers of Green Wash Service Centers at Bangchak gas 
stations in Bangkok Metropolis. Statistics for data analysis are percentage, mean and standard deviation. 
One way analysis of variance is applied for the difference of sample group exceeding two groups. Person 
product moment correlation coefficient is for analyzing the relation of two independent variables.  
 Results are as follows: 
 1.  Majority of customers were male age between the ages 28 to 37 years old with the education 
level of bachelor degree. Most of them were company employees, monthly income between 20,001-30,000 
baht. 
 2.  Overall consumers’ opinion towards marketing mix factor in category of product, price, 
promotion, people, process, productivity and process are at good level.  
 Result of hypothesis test are as follow: 
 3.  Consumers with different gender and status have different using carwash service of Green 
Wash Service Centers in term of number of buying services within 1year and expenses at the statistical 
significant level of 0.05. 
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 4. Consumers with different age has different using carwash service of Green Wash Service 
Centers in term of time consuming of service and long term relationship at the statistical significant level of 
0.05. 
 5.  Consumers with different education has different using carwash service of Green Wash Service 
Centers in term of number of buying services within 1year , expenses , term of time consuming of service 
and telling other people at the statistical significant level of 0.05. 
 6.  Consumers with different occupation has different using carwash service of Green Wash 
Service Centers in term of number of buying services within 1year and long term relationship at the statistical 
significant level of 0.05. 
 7.  Consumers with different average income per month has different using carwash service of 
Green Wash Service Centers in term of number of buying services within 1year and expenses, term of time 
consuming of service and long term relationship at the statistical significant level of 0.05. 
 8. Marketing mix factor in category of price are related with behavior of using carwash service of 
Green Wash service centers in category of telling other people at the statistical significance of 0.05 level.  
 9.  Marketing mix factor in category of promotion are related with behavior of using carwash 
service of Green Wash service centers in category of telling other people at the statistical significance of 0.05 
level.  
 10.  Marketing mix factor in category of process are related with behavior of using carwash service 
of Green Wash service centers in term of number of buying services within 1 year and long term relationship 
at the statistical significance of 0.05 level.  
 
Keywords: Behavior, Service, Cleaning 

 
บทน า 
 ในปี 2555 พบว่าจ านวนรถยนต์ในประเทศไทยได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง แมว้่าประเทศไทยจะประสบกบั
วกิฤตเศรษฐกจิที่เกดิจากอุทกภยั ในปี 2554 ที่ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลติ ผู้ประกอบ และผู้บรโิภคได้รบั               
ความเสยีหายในชีวิตและทรพัย์สนิ แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ยงัมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสภาอุตสาหกรรม           
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจ านวนยอดขายรถยนตใ์นเดอืนกรกฎาคม 2555 มจี านวนทัง้สิน้ 131,646 คนั สงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ เพิม่จากเดอืนเดยีวกนัในปีที่แล้ว ร้อยละ 80.6 และเพิ่มจากเดือนมิถุนายน 2555 รอ้ยละ 6.6 
ยอดขายที่เพิม่ขึน้มีผลจากการที่ผู้ผลติรถยนต์เร่งผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบรถยนต์ให้กบั
ลกูคา้ทีจ่องรถไวจ้ านวนมากจากนโยบายรถคนัแรกของรฐับาล คาดว่า ณ สิน้ปี 2555 ยอดขายจะรถยนตจ์ะท าลายสถติิ
สงูถงึ 2 ลา้นคนั (www.matichon.co.th) โดยจ านวนรถยนต์ทีม่กีารจดทะเบยีนสะสมในกรุงเทพมหานคร ณ วนัที ่30 
เมษายน 2555 มจี านวน 7,000,000 คนั โดย 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ากรุงเทพมหานครมรีถยนต์เพิม่ขึน้เฉลี่ยปีละ                  
5 เปอรเ์ซน็ต ์หรอืเพิม่ขึน้ปีละประมาณ 240,000 คนัต่อปี (www.khaosod.co.th) 
 ในขณะเดยีวกนัธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัการให้บรกิารรถยนต์มแีนวโน้มการเตบิโตขึน้ดว้ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เก่า
หรอืรถยนตใ์หม่ทีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่องลว้นตอ้งการการดูแลรกัษาธุรกจิศูนย ์บรกิาร Green Wash เป็นธุรกจิหนึ่ง
ที่ให้บรกิารท าความสะอาด ล้าง ขดัเคลอืบสรีถยนต์ ที่เติบโตอย่างรวดเรว็สอดคล้องกบัปรมิาณรถยนต์ที่สูงขึน้โดย
กลุ่มเป้าหมายทีน่่าสนใจเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีท่ างานอยู่ตามอาคารส านกังานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาคารจอดรถหรอืมี
ที่อยู่อาศยัเป็นทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียมตึกแถวอพาร์ทเมนต์  ที่ไม่สะดวกต่อการล้างท าความสะอาดรถยนต์ได้ 

http://www.matichon.co.th/
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ศูนยบ์รกิาร Green Wash จงึเน้นการเพิม่ความสะดวกและลดการเสยีเวลาของลูกคา้ทีจ่ะน ารถไปรบับรกิารตามสถานที่
บรกิารต่างๆ ลงไปได้ รวมถึงการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันาคุณภาพการให้บรกิารแก่ผู้ใช้บรกิารได้รบัความ             
พงึพอใจมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ธุรกจิที่ให้บรกิารลา้งท าความสะอาดเครื่องยนต์แต่ละแห่งจงึต้องศกึษาความต้องการเพื่อ
คดิคน้กลยุทธต่์างๆ ทีส่ามารถครองใจลูกคา้ รกัษาฐานลูกคา้ใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ เกดิความประทบัใจจนกลบัมาใช้
บรกิารอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจที ่จะท าการศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ของผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลอนัเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปรบัปรุงคุณภาพการบริการของ
ศูนย์บริการกิจการดูแลท าความสะอาดรถยนต์ เพื่อท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ และยงัช่วยใหบ้รษิทั บางจากฯ สามารถวางแผนการจดัการ และปรบัเปลีย่นกลยุทธท์างการตลาดให้
เหมาะสมกบัธุรกจิบรกิารท าความสะอาดรถยนตใ์นสถานีบรกิารน ้ามนัเชือ้เพลงิต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์าก
ศูนยบ์รกิาร Green Wash ของผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ  
สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน-ผลติภณัฑ์และ
บรกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นการน าเสนอของลกัษณะ
กายภาพและด้านกระบวนการกบัพฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิารศูนยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ 
    1.1.1  เพศ  
   1.1.2  สถานภาพ 
   1.1.3  อาย ุ 
   1.1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1.1.5  อาชพี  
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.2  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด  
    1.2.1  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
    1.2.2  ดา้นราคา 
    1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
    1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
    1.2.5  ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
    1.2.6  ดา้นการน าเสนอของลกัษณะกายภาพ 
    1.2.7  ดา้นกระบวนการ 



 5 

  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บริการท าความสะอาดรถยนต์จาก
ศนูยบ์รกิาร Green Wash ของผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมของการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร  Green Wash 
ของผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
  2.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านการน าเสนอของลักษณะกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์ ศริิวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 57-59) [1] กล่าวว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็น
เกณฑท์ี่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิง่ส าคญัและสถิตทิีว่ดัไดข้องประชากรที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2540: 317) [2] ไดก้ล่าว
ไวว้่า บรกิารมลีกัษณะส าคญั อยู่ 4 ประการ คอื  
 1.  จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) บรกิารไม่มตีวัตนทีผู่ซ้ือ้จะจบัตอ้งทดลองตวัอย่างก่อนได้ ไม่ว่าจะโดยการชมิ 
รูส้กึ มองเหน็ ไดย้นิ หรอืไดก้ลิน่ ดงันัน้การเสนอขายบรกิารจงึตอ้งแสดงถงึคุณประโยชน์ (Benefits) ทีจ่ะไดร้บัจากการ
บรกิารนัน้มากกว่าจะเน้นถงึลกัษณะการให้บรกิาร - Visualization แสดงใหเ้หน็ดว้ยภาพของเหตุการณ์ หรอืผลที่
เกดิขึน้จากการไดบ้รกิาร หรอืแสดงถงึเครื่องมอื อุปกรณ์ ทีจ่ะเสนอบรกิารให้ เช่น การเสนอขายบรกิารน าเทีย่วจะ
โฆษณาดว้ยภาพสถานทีต่่างๆทีต่ื่นเตน้เรา้ใจ รถโดยสารทีด่สูะดวกสบาย ภาพในรถทีม่ทีศันาจร ใบหน้าแสดงความสุข 
พนกังานตอ้นรบัหรอืมคัคุเทศกท์ีแ่สดงการเอาใจใสล่กูคา้ หรอืเสนอบรกิารรถ เช่าทีดู่ใหม่น่าขบั เป็นต้น - Association 
เชื่อมโยงบรกิารกบัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งได้ ตวับุคคล เหตุการณ์หรอืสถานทีท่ีจ่ะ สื่อถงึได ้เช่น สายการบนิอา้งถงึการเอาใจ
ใส่ของพนักงานต้อนรบัด้วยหมโีคล่าของสายการบนิออสเตรเลยี หรอืความปลอดภยัเหมอืนเหาะด้วยพรมในนิยาย
อาหรบัราตร ีหรอืการบนิไทยใสค่ าขวญัว่า รกัคุณเท่าฟ้า ธนาคารแสดงถงึความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ดว้ยเหตุการณ์
ในภาพยนตรโ์ฆษณาทีคุ่ณยายเดนิไปหาที่นัง่ เพื่อนัง่ลง คุณหลานวิง่มาหา บอกไดร้บับรกิารเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นต้น - 
Physical Representation ใชส้ญัลกัษณ์ทีจ่ะเป็นตวัแทนบรกิาร อาจเป็น Logo ส ีหรอืเครื่องแบบของผูใ้หบ้รกิาร สทีอง 
สเีงนิ จะแสดงถงึคุณภาพของบรกิารทีเ่ยีย่ม หรอืสงูกว่า ความโอ่โถงของสถานที่ แสดงถงึความมัน่คงของการบรกิาร
เกีย่วกบัการเงนิ ท าใหไ้ม่น่าเชื่อถอืไวว้างใจ เครื่องแบบการแต่งกายท าใหส้ื่อถงึความสะอาด และความไวว้างใจใน
ระดบัการใหบ้รกิารไดใ้นรา้นอาหาร เครื่องมอืทีท่นัสมยั ท าใหม้องเหน็ว่าจะไดร้บับรกิารทีท่นัสมยัดว้ย  
 2.  ไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้ใหบ้รกิารและบรกิาร (Inseparability) ผูซ้ื้อจะคดิถึงผูผ้ลติ บรกิารและ
บรกิารซือ้เป็นนึ่งเดยีวกนั ไม่สามารถแยกบรกิารจากผูผ้ลติไปจ าหน่ายต่างสถานทีต่่างเวลาได้ การผลติและจ าหน่าย
บรกิารเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั ช่างตดัผม สระผม ตดัผมใหล้กูคา้เป็นการผลติและขายบรกิารโดยตรง เป็นการใช ้Direct 
Channel ผูผ้ลติบรกิารจะตอ้งพบปะกบัลกูคา้ เป็นขอ้จ ากดัในการเสนอขายหลายๆ ตลาด หรอืลกูคา้หลายคนพรอ้มกนั
ไม่ไดใ้นหลายประเภทของบรกิาร การเสนอขายบรกิารอาจท าการตัง้ตวัแทนช่วยในดา้นการสง่เสรมิการตลาดได้ แต่ไม่
สามารถจะผลติบรกิารแทนได ้เช่น การท่องเทีย่วทีม่ตีวัแทนจ าหน่ายตัว๋เครื่องบนิหรอืพาหนะอื่นๆ เสนอขายหอ้งพกัใน
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โรงแรมได้ ตวัแทนขายประกนัต่างๆ ตวัแทนจ าหน่ายบตัรการแสดงต่างๆ ได ้ แต่ไม่ใช่ผูผ้ลติบรกิารต่างๆ โดยตรง  
เป็นเพยีงพนกังานขายหรอืคนกลางเท่านัน้  
 3.  มคีวามแตกต่างในการใหบ้รกิาร (Heterogeneity) การเสนอขายแต่ละครัง้จะมคีวาม แตกต่างกนัได ้
ถงึแมจ้ะผลติจากผูใ้หบ้รกิารคนเดยีวกนั และบรกิารชนิดเดยีวกนัจากผูใ้หบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัจะไม่เหมอืนกนั ความ
หลาหลายในการใหบ้รกิารมมีากจนไม่สามารถจะก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารได ้ดงันัน้ การเสนอขายบรกิาร จงึต้อง
มกีารวางแผนเกี่ยวกบัรายละเอยีดของการบรกิารทีเ่สนอขายตัง้แต่แรก และพยายามโฆษณาใหเ้กดิความเชื่อถอืใน
ระดบัคุณภาพทีส่ม ่าเสมอ การผลติบรกิารจะตอ้งควบคุมใหส้งูกว่าระดบัทีโ่ฆษณาไวห้รอืทีล่กูคา้คาดหวงัเสมอ  
 4.  อุปสงคข์องบรกิารจะมอีายุสัน้ และเปลีย่นแปลงตามฤดูมาก (Perish ability and Fluctuation Demand) 
บรกิารผลติทนัทแีละส่งมอบในขณะให้บรกิารแก่ลูกค้าบรกิารจงึไม่สามารถจะผลติล่วงหน้าไม่สามารถรกัษาไว้ก่อน  
ขณะเดยีวกนัดา้นผูซ้ือ้บรกิารจะเกดิความต้องการ หากต้องรอไวน้านๆ จะเปลีย่นใจได้ นอกจากนัน้ความต้องการซือ้
บรกิาร จะขึน้ลงเปลีย่นแปลงไดม้ากตามฤดูกาล ตามช่วงเวลาในแต่ละเดอืน เวลาในแต่ละวนั การใชน้โยบายราคา
แตกต่างกนัในช่วงเวลาทีม่ลีกูคา้น้อย จงึมกัจะมกีารน ามาใชเ้สมอเพื่อปรบัการเปลีย่นแปลงของช่วงเวลาใหล้ดน้อยลง 
แมแ้ต่บรกิารสือ่สาร โทรศพัทท์างไกล เป็นตน้  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้ใช้บรกิารหรอืผู้เคยใช้บรกิารท าความสะอาด
รถยนต์ศูนยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากทัง้เพศชายและเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร             
ซึง่ไม่สามารถทราบจ านวนทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่าง คอื ผูใ้ชบ้รกิาร
หรือเคยผู้ใช้บริการท าความสะอาดรถยนต์ศูนย์บริการ  Green Wash ในสถานีบริการน ้ามนับางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สตูรไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ก าหนดใหค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% โดยให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนในงานวจิยัได ้5% จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ส ารองไว ้15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิจยั  
 1. ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุเฉลี่ย  31 – 40 ระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 
 2. ผู้ใช้บรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านการน าเสนอของลกัษณะ
กายภาพ และดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 3.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์
จากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี และ ค่าใชจ้่ายในการเขา้ใช้
บรกิารในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร 
Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารแต่ละครัง้ และ การเขา้ใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5.  ผู้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท าความสะอาด
รถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี ค่าใชจ้่ายในการเขา้
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ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารแต่ละครัง้ และการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 6.  ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท าความสะอาดรถยนต์จาก
ศูนยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี และ การเขา้ใชบ้รกิารในครัง้
ต่อไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์
จากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี ค่าใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิาร
ในแต่ละครัง้ ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารแต่ละครัง้ และการเขา้ใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในเรื่องการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 
 9.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารของผู้ใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05   
 10.  ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารในรอบ 1 ปี และการเขา้ใชบ้รกิารครัง้ต่อไป ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาด
รถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ของผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็
ทีส่ามารถน ามาอภปิรายไดด้งันี้ 
 1.  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิาร ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพ
โสด อายุเฉลีย่ 31 – 40 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน เนื่องมาจากบุคคลในวยัท างาน             
มคีวามสามารถมรีถยนต์เป็นของตนเอง และส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทเอกชนที่มรีายได้ ปานกลางถึงสงู คอื 
20,001-30,000 บาท  
 2.  ผลการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่าจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 21.54 ค่าใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่
ละครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 136.6 ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารในแต่ละครัง้ 30-60 นาท ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 39.4 ผูใ้ชบ้รกิารมี
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัทีแ่นะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร และมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาใชบ้รกิารของการ
เข้าใช้ศูนย์บริการในครัง้ต่อไป ทัง้นี้เนื่องจาก ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัในการท าความสะอาดรถยนต์ โดยเฉลี่ย              
เดอืนละ 1-2 ครัง้ อกีทัง้ค่าใชจ้่ายของการใหบ้รกิารท าความสะอาดเป็นราคาทีไ่ม่สงูมากนักเมื่อเทยีบกบัศูนยบ์รกิารท า
ความสะอาดรถยนต์ทัว่ไป โดยระยะเวลาในการรอคอยของผู้ใช้บรกิารในการเข้ารบับรกิารท าความสะอาดรถยนต ์
ศูนยบ์รกิารสามารถส่งมอบรถยนต์ไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหลู้กค้าเกดิความประทบัใจมาใชบ้รกิารเป็นประจ า และมกีาร
แนะน าต่อไปยงัเพื่อนหรอืคนใกลช้ดิ  
 3.  ผลการศึกษาปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ห้บรกิาร ดา้นการน าเสนอของลกัษณะกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
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   3.1  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ผลการศกึษาพบว่าผู้ใชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ด้านผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีจากการศกึษาเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีในเรื่อง
ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นศนูยบ์รกิารมคีุณภาพด ีทัง้นี้เนื่องจากศูนยบ์รกิารใหค้วามส าคญัในการคดัสรรผลติภณัฑช์ัน้น ามาใช้
ในศูนยบ์รกิาร พบว่าศูนย์บรกิารมคีวามหลากหลายในการใหบ้รกิารในระดบัด ีไม่ว่าจะเป็นลา้งส ีดูดฝุ่น ขดัเคลอืบส ี
เคลอืบลอ้-ยาง ซกัเบาะพรม รวมถึงความรวดเรว็การท าความสะอาดรถยนต์ในระดบัด ีและพบว่าศูนยบ์รกิารมคีวาม
รวดเร็วในทุกขัน้ตอนของการให้บริการและในการส่งมอบบริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามก าหนดเวลาที่แจ้งไว้กับ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
   3.2  ดา้นราคา ผลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัด ีจาก
การศกึษาเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นราคา ในเรื่องราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบ
กบัคุณภาพของผลติภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ อยู่ในระดบัดี เนื่องจากให้ผลิตภณัฑ์ยี่ห้อชัน้น า และอุปกรณ์ที่มคีวาม
ทนัสมยั อกีทัง้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารสามารถมองเหน็ป้ายราคาและแจง้ราคาสนิคา้แต่ละรายการอย่างชดัเจนก่อนการใช้
บรกิารในระดบัด ีทัง้นี้เนื่องจากเป็นเพราะลูกคา้ไดม้โีอกาสพจิารณาความคุม้ค่าของราคาสนิคา้และบรกิารก่อนการใช้
บรกิาร และพบว่าบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคาในระดบัด ีทัง้นี้หลงัการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารเกดิ
ผลลพัธท์ีน่่าพอใจ ตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดค้าดหวงัไว ้
  3.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัด ีจากการศกึษาพจิารณารายขอ้พบว่า ศูนยบ์รกิารมจี านวนทีจ่อดรถเพยีงพอต่อผูเ้ขา้
ใชบ้รกิารในระดบัด ีเน่ืองจากศนูยบ์รกิาร Green Wash อยู่ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ซึง่มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารและพืน้ที่
จอดรถกวา้งขวาง พบว่าผูใ้ชส้ามารถมองเหน็ป้ายศูนยบ์รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากไดอ้ย่างชดัเจนในระดบัด ี
ทัง้นี้เพื่อเป็นการสื่อสารใหเ้กดิการรบัรู้การให้บรกิารของศูนย์บรกิารในสถานีบรกิารน ้ามนั และพบว่าจ านวนสาขาที่
ให้บรกิารมกีารกระจายตวัเพยีงพอในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระดบัดี เนื่องจากสถานีบรกิารน ้ามนับางจากมกีาร
กระจายตวัอยู่ในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครจ านวนมาก จงึท าใหก้ารขยายสาขาของศูนยบ์รกิาร Green Wash 
กระจายตวัแก่ผูบ้รโิภคไดท้ัว่ถงึ 
  3.4  ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ผลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิ
ทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัด ีจากการศกึษาเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผู้ใชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ในเรื่อง
ภายในศนูยบ์รกิารมป้ีายโฆษณาใหล้กูคา้รบัรูร้ายการสง่เสรมิขาย ทัง้นี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นใหผู้ใ้ชม้คีวามต้องการ
ใชบ้รกิารมากขึน้ พบว่าศนูยบ์รกิารมพีนกังานขายคอยแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารท าความสะอาดรถยนต์ใน
ระดบัด ีทัง้นี้เพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและแนะน าผลติภณัฑผ์ูใ้ชบ้รกิารไดต้รงความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารไดด้ี และ
พบว่าการมอบส่วนลดใหส้ าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นสมาชกิบตัรสถานีบรกิารน ้ามนั / รายการส่งเสรมิการขายอื่นๆ มคีวามน่า
จงูใจในระดบัด ีเน่ืองจากเป็นการมอบสทิธปิระโยชน์ใหท้ัง้กบัลูกคา้เก่าของสถานีบรกิารน ้ามนัและสรา้งฐานลูกคา้ใหม่
ของผูใ้ชบ้รกิารได ้
  3.5  ดา้นพนักงานผู้ให้บรกิาร ผลการศกึษาพบว่าผู้ใช้บรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ด้านผลติภณัฑ์และ
บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีจากการศกึษาเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ในเรื่องพนกังานมี
ความรูค้วามสามารถในท างานและใหบ้รกิารในระดบัด ีเนื่องจากพนักงานทุกคนในสถานีบรกิารต้องผ่านการอบรมการ
ท างานใหม้คีุณภาพบรกิารทีศู่นยบ์รกิารไดต้ัง้มาตรฐานไว้ พบว่า เครื่องแต่งกายพนักงานมคีวามสะอาดเรยีบรอ้ยใน
ระดบัดเีน่ืองจากศนูยบ์รกิารมเีครื่องแบบทีม่รีูปแบบเดยีวกบั อกีทัง้การเน้นย ้าของศูนยบ์รกิารใหพ้นักงานรกัษาความ
สะอาดของเครื่องแต่งกายใหม้คีวามเรยีบรอ้ยและเกดิความน่าเชื่อถอืแก่ผูใ้ชบ้รกิาร  และพบว่าพนักงานผูใ้หบ้รกิารมี
ความสภุาพนอบน้อมในระดบัด ีเน่ืองจากพนกังานจะตอ้งผ่านการอบรมเริม่ตัง้แต่การตอ้นรบัผูใ้ชบ้รกิารไปจนถงึการสง่
มอบรถใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 
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  3.6  ด้านการน าเสนอของลกัษณะกายภาพ ผลการศกึษาพบว่าผู้ใช้บรกิารมรีะดบัความคิดเหน็ด้าน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีจากการศกึษาเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ใน
เรื่องผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์เครื่องมอืที่ใช้ท าความสะอาดทนัสมยัและมมีาตรฐานในระดบัด ีเนื่องจากเป็นการสร้าง
มาตรฐานของท าความสะอาดรถยนต์ให้มีคุณภาพและเกิดผลลพัธ์ที่น่าพอใจ พบว่าการตกแต่ งภายในศูนย์บรกิาร 
สวยงามทนัสมยัในระดบัดี เนื่องจากเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกระหว่างการรอคอยการเขา้รบัการบรกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิาร และพบว่าบรรยากาศภายในหอ้งรบัรองส าหรบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารมคีวามสะดวกสบาย ในระดบัดี 
  3.7  ดา้นกระบวนการ ผลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดย
รวมอยู่ในระดบัด ีจากการศกึษาเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ในเรื่องศูนยบ์รกิารมคีวาม
สะดวกในการน ารถเขา้ใช้บรกิารในระดบัด ีเนื่องจากศูนย์บรกิารจะมขี ัน้ตอนต่างๆ ในการให้บรกิารเริม่ตัง้แต่กล่าว
ทกัทายต้อนรบั แนะน าให้การปรึกษา ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายในการส่งมอบรถ ทัง้นี้พบว่า  มกีารประมาณ
ระยะเวลาในการบรกิารให้ลูกคา้ทราบในระดบัด ีเนื่องจากเป็นมาตรฐานการบรกิารเพื่อแจง้ใหลู้กค้ารูถ้งึกระบวนการ
ต่างๆจะต้องรอคอยในระยะเวลานานเท่าใด และพบระยะเวลาในการน ารถเข้าใช้บริการมีความรวดเร็วในระดบัด ี
เนื่องจากพนักงานมคีวามเป็นมอือาชพีในการใหบ้รกิารและพนักงานมกีารวางแผนแบ่งงานในแต่ละกระบวนการการ
ใหบ้รกิาร 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บรกิารที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash พบว่า  
 จากการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์
จากศูนยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าเพศชายมี
พฤติกรรมการใช้บริการท าความสะอาดรถยนต์มากกว่าเพศหญิง ในเรื่องจ านวนครัง้ที่ใช้บริการภายในรอบ 1 ปี 
เนื่องจากเพศชายมกัให้ความสนใจกบัการใช้บริการท าความสะอาดรถยนต์ มคีวามชื่นชอบเกี่ยวกบัเรื่องยานยนต์
มากกว่าเพศหญงิ  
  จากการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาด
รถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ในเรื่อง
จ านวนครัง้ที่ใช้บรกิารภายในรอบ 1 ปี พบว่าผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพสมรส/หม้าย/หย่าร้าง มพีฤติกรรมในการใช้
บรกิารมากกว่าสถานภาพโสด เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาท ากจิกรรมอยู่กบัสมาชกิหรอืคนใกลช้ดิในครอบครวัไม่ว่าจะเป็นคู่
สมรส หรอืบุตรส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพหย่ารา้งแยกกนัอยู่ จงึอาจไม่มเีวลาในการเอาใจใส่หรอืท าความสะอาด
รถยนตเ์พื่อความสะดวกในชวีติประจ าวนัและประหยดัเวลาจงึน ารถมาใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร ในสว่นค่าใชจ้่ายในการเขา้
ใช้บรกิารในแต่ละครัง้พบว่าผู้ใช้บรกิารที่มีสถานภาพโสดมคี่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารในแต่ละครัง้สูงกว่าสถานภาพ
สมรส/หมา้ย/หย่ารา้ง เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพสมรส/หมา้ย/หย่ารา้ง มคีวามตระหนกัและมคีวามระมดัระวงั
ในการใช้เงนิมากกว่ากลุ่มที่มสีภาพโสด เพราะต้องค านึงถึงรายได้ของครอบครวัและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ  ภายใน
ครอบครวัมากกว่าผูท้ีม่สีภาพโสด  
  จากการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์
จากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ในเรื่องมรีะยะเวลาที่
ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ พบว่าผูใ้ชบ้รกิารช่วงอายุ 41 ปีขึน้ไป ใชร้ะยะเวลาในการเขา้บรกิารมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ
น้อยกว่า เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุมากกว่ามปีระสบการณ์ และจ านวนความถี่ ในการใชบ้รกิารมากกว่า จงึมคีวาม
ละเอยีดในการตรวจรบัรถ หรอืพนกังานผูใ้หบ้รกิารมคีวามเกรงใจเป็นพเิศษ จงึมอีาจผลท าใหม้กีารใชร้ะยะเวลาในการ
ใหบ้รกิารมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุน้อยกว่า และ พบว่าช่วงอายุ 41 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มการเขา้ใชบ้รกิารมากขึน้  
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  จากการศกึษาพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารท า
ความสะอาดรถยนต์จากศูนย์บรกิาร Green Wash แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน             
ทีต่ัง้ไว ้ในเรื่อง จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี พบว่า ผู้ใชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตรจี านวน
ครัง้ในการใชบ้รกิารมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีและผูใ้ชบ้รกิารในระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีจี านวน
ครัง้ในการใชบ้รกิารมากกว่าผู้ใชบ้รกิารในระดบัปรญิญาตร ีนัน่หมายความว่าผู้ใชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่ามี
จ านวนครัง้ในการใช้บริการมากกว่าสูงกว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศกึษาสงูมกัจะค านึงถงึความคุม้ค่าของเวลาทีเ่สยีไปมากกว่าหากจะต้องท าความสะอาดรถดว้ยตนเอง และ พบว่า
ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการในแต่ละครัง้ของผู้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาสูงมากกว่าระดับการศึกษาต ่ากว่า 
เนื่องจากผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่ามกัจะพจิารณาความคุ้มค่าของจ านวนเงนิที่เสยีไปเพื่อแลกกบัความ
สะดวกสบายมากกว่าระดับการศึกษาที่ต ่ากว่า อีกทัง้พบว่าระยะเวลาที่ใช้บริการในแต่ละครัง้ของผู้ ใช้บริการที่มี
การศกึษาสงูกว่ามรีะยะเวลาในการใช้บรกิารมากกว่าผู้ใชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า เนื่องจากผู้ใช้บรกิารที่มี
ระดบัการศกึษามคีวามตระหนักและเขา้ใจการท างานของพนักงานใหม้คีุณภาพมาตรฐาน คุ้มค่ากบัการรอคอย และ 
พบว่าการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิาร พบว่าผู้ใชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรแีละระดบัการศกึษา
ปรญิญาตรีมแีนวโน้มในการแนะน าคนใกล้ชิดมาใช้บริการ มากกว่า ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรีเนื่องจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูมกีารไตร่ตรองความคุม้ค่า พนิิจพเิคราะห์ดว้ยเหตุและผลในการใช้บริการ จนไดร้บั
ความพอใจน าไปสูก่ารแนะน าคนใหค้นใกลช้ดิมาใชบ้รกิารมากกว่า 
  จากการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์
จากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ในเรื่องจ านวนครัง้ที่
ใชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และนักธุรกจิมจี านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารใน
รอบ 1 ปีมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีนิสติ/นกัศกึษา/ขา้ราชการ เนื่องจากอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และนกัธุรกจิ มี
อตัราในการใช้รถในการประกอบอาชพีมากกว่า จงึมแีนวคดิในการท าความสะอาดรถยนต์บ่อยครัง้กว่าเมื่อเทยีบกบั
อาชพีนิสติ/นกัศกึษา/ขา้ราชการ ทีจ่ะสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตแ์ตกต่างกนั 
 จากการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารท าความ
สะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ในเรื่อง
จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไปมจี านวนครัง้
การใช้บรกิารศูนยบ์รกิารมากกว่าผู้ใช้บรกิารที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า เนื่องจากศูนยบ์รกิารมชีื่อเสยีง มคีวาม
น่าเชื่อถอืในดา้นคุณภาพและมาตรฐานการบรกิารมากกว่า อกีทัง้พบว่าค่าใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ของผู้
ทีม่รีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มคี่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิารสงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต ่ากว่า เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดส้งูพจิารณาว่าจ านวนค่าใชจ้่ายในการท าความสะอาดรถยนต์ทีศู่นยบ์รกิาร
เป็นจ านวนเพยีงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัรายไดท้ีเ่พยีงพอส าหรบัการเขา้ศูนยบ์รกิารท าความสะอาดรถยนต์ ซึง่ค่าใชจ้่าย
ในสว่นนี้อาจเป็นค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั และการใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงมีแนวโน้มการใช้บริการในครัง้ต่อไปมากกว่าผู้ใช้บริการมีรายได้เฉลี่ยต ่ากว่า เนื่องจาก 
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดส้งูกว่ามคีวามเขา้ใจในมาตรฐานงานบรกิารจนเกดิความประทบั และมคีวามสะดวกสบายในการ
ด าเนินชวีติมากขึน้ อกีทัง้ผูม้รีายไดส้งูจงึเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารของศูนยบ์รกิารทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในครัง้ต่อไปเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง และพบว่าระยะเวลาที่ใชบ้รกิารในแต่ละ พบว่าผู้ใชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 
บาท มรีะยะเวลาในการใช้บรกิารมากกว่าผู้ใชบ้รกิารที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการที่มรีายได้สูงกว่า มกีารใช้บรกิารนอกเหนือจากการท าความสะอาดรถยนต์ เช่นใช้บริการขดัเคลือบ เงา             
ซกัเบาะพรม จงึท าใหม้กีารใชร้ะยะเวลาในการใชบ้รกิารมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตเ์พยีงอย่างเดยีว 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร 
ดา้นการน าเสนอของลกัษณะกายภาพ และดา้นกระบวนการกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารท าความสะอาดรถยนต์จาก
ศนูยบ์รกิาร Green Wash  
 จากผลการศึกษา ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารของผู้ใชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องการแนะน าคนใกล้ชดิมาใชบ้รกิาร ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั                 
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ทีด่เีกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด
ดา้นราคา เช่นมรีาคาทีเ่หมาะสม มกีารแจง้ราคาในการเขา้รบับรกิารใหล้กูคา้ทราบ ป้ายราคาทีศ่นูยบ์รกิารทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
สามารถมองเหน็ได้ชดัเจน รวมถึงการบรกิารที่ได้รบัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคา กจ็ะมกีารแนะน าเพื่อนหรอืคนใกล้ชดิ       
เขา้มาใชบ้รกิาร มากขึน้ดว้ย  
 จากผลการศึกษาปจัจัยต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับาง
จากในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการแนะน าคนใกลช้ดิมาใช้บรกิาร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในทศิทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากมีศูนย์บริการมีการมอบส่วนลดให้แก่
ผูใ้ช้บรกิาร มป้ีายโฆษณาเพื่อเป็นการสื่อสารรายการส่งเสรมิการตลาดใหผู้ใ้ชบ้รกิารได้รบัรู้ จนเกดิความน่าสนใจใน
การเขา้ใชบ้รกิาร ในแต่ช่วงทีม่กีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด กจ็ะมกีารแนะน าคนใกลช้ดิใหม้าใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  
 จากผลการศกึษา ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขต
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารในรอบ 1 ปี และการเขา้ใชบ้รกิารครัง้ต่อไป ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่า หากศนูยบ์รกิารมกีารอ านวยความสะดวก
ในการน ารถเขา้บรกิาร มพีนกังานคอนแนะน าขัน้ตอนต่างๆ ของการใหบ้รกิาร อกีทัง้พนกังานมกีารประมาณระยะเวลา
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่าจะตอ้งรอคอยการใชบ้รกิารในแต่ละขัน้ตอนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ  และมคีวามรวดเรว็ในการน ารถ
เขา้ใช้บรกิารตามขัน้ตอนกระบวนการที่มมีาตรฐานการให้บริการจนผู้ใช้บรกิารเกดิความประทบัใจในกระบวนการ           
การเขา้รบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะมคีวามตอ้งการใชบ้รกิารบ่อยครัง้ขึน้ และกลบัมาใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศึกษาถึง“ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการท าความสะอาด
รถยนตจ์ากศนูยบ์รกิาร Green Wash ของผูใ้ชบ้รกิารในสถานีบรกิารน ้ามนับางจากในเขตกรุงเทพ-มหานคร” ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  1.  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash 
ควรพจิารณากลุ่มที่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุเฉลี่ย 31 – 40 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี มอีาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน เน่ืองจากผลการศกึษาครัง้นี้พบว่า เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตม์ากกว่าผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอื่น 
ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นบุคคลในวยัท างานมคีวามสามารถมรีถยนตเ์ป็นของตนเอง และเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนที่
มรีายได ้ปานกลางถงึสงู คอื 20,001-30,000 บาท ท าใหท้ราบกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีม่าใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร Green 
Wash เพื่อสามารถน าไปวางแผนการจดัการงานบรกิารปรบัเปลีย่นสรา้งกลยุทธท์างดา้นการตลาดทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ
บรกิารท าความสะอาดรถยนต์ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกดิความประทบัใจจนเกดิการใช้
บรกิารใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป และแนะน าบอกต่อ 
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  2.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 1 ปี 
และค่าใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ของผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตศ์นูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่าง
กนั พบว่า เพศชายมพีฤติกรรมการใช้บรกิารมากกว่าเพศหญิง ดงันัน้จงึขอแสนอแนะว่า ศูนย์บรกิารควรมุ่งเน้นถึง
ความต้องการของเพศหญงิใหม้ากขึน้ เช่น ผลติภณัฑน์ ้าหอมปรบัอากาศภายในรถ ศูนยบ์รกิารและหอ้งรบัรองน่านัง่  
มแีสงสว่างใหค้วามรูส้กึปลอดภยัมากขึน้ สว่นเพศชายทีใ่หค้วามส าคญักบัการดแูลรกัษารถและคุณภาพของผลติภณัฑ ์
อยู่แล้ว ศูนย์บริการควรสร้างหลากหลายของการให้บริการมากขึน้ เช่น  บริการขดัเคลือบเงาน ้ายาเกรด พรีเมี่ยม 
บรกิารอบโอโซนฆา่เชือ้โรคและขจดักลิน่อบัภายในรถยนต ์เป็นตน้ 
  3.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารภายในรอบ 
1 ปี และค่าใช้จ่ายในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ของผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์ศูนย์บรกิาร Green Wash 
แตกต่างกนั พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรส/หมา้ย/หย่ารา้ง มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารมากกว่าสถานภาพโสด 
ดงันัน้จงึขอแสนอแนะว่าศูนย์บรกิารควรมกีารจดัหอ้งรบัรองใหม้คีวามกวา้งขวางสะอาดสบาย รูส้กึปลอดภยัมากขึน้ 
เน่ืองจากลกูคา้มสีถานภาพสมรสส่วนหนึ่งจะมเีดก็เล็กมาดว้ย จงึควรหากจิกรรมของเล่นระหว่างรอคอยการใชบ้รกิาร
ของศนูยบ์รกิาร  
  4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารในเรื่องระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารในแต่ละครัง้ และ
การใชบ้รกิารครัง้ต่อไปของผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตศ์นูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการเข้าบริการมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า ดังนัน้จึงขอเสนอแนะว่า 
ศนูยบ์รกิารควรมกีารใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน มคีวามละเอยีดในทุกขัน้ตอนของการใหบ้รกิาร เนื่องจากผูม้อีายุมากกว่า
มกัใส่ใจในเรื่องความสะอาด และมปีระสบการณ์ในการใชบ้รกิารมากกว่า และควรใหค้วามส าคญักบัของผูใ้ชบ้รกิารที่
ช่วงอายุต ่ากว่าใหม้ากขึน้ เช่น ผูใ้ชบ้รกิารวยัรุ่น วยัท างาน ทีใ่หค้วามสนใจในเทคโนโลย ีศูนยบ์รกิาร อาจหาเครื่องมอื 
หรอืเทคโนโลยใีนการท าความสะอาดรถแบบใหม่ ทีท่ าใหม้คีวามสะอาด มีความรวดเรว็ในการท าความสะอาดรถยนต์
มากขึน้ หรอืมอีนิเตอรเ์น็ตใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชร้ะหว่างรอเขา้รบับรกิาร 
  5.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร
ภายในรอบ 1 ปี ค่าใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารในแต่ละครัง้ และการเขา้ใชบ้รกิารใน
ครัง้ต่อไปของผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนตศ์นูยบ์รกิาร Green Wash แตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไปมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า ดงันัน้
จงึขอเสนอแนะว่า ศนูยบ์รกิารควรมุ่งเน้นผลติภณัฑ ์การบรกิารทีห่ลายหลาย และการบรกิารทีม่มีาตรฐานสงูกว่า เช่น
การบรกิารส าหรบัลูกค้าวไีอพ ีเพื่อให้ลูกค้าทีม่กี าลงัจ่ายมคีวามรู้สกึได้รบัการบรกิารที่พเิศษกว่าลูกค้าทัว่ไป  ส่วน
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า ขอเสนอแนะใหศู้นยบ์รกิารเพิม่ความสะดวกในการ เช่นช าระค่าการใช้
บรกิารด้วยบตัรเครดติแก่ผู้ใช้บรกิารกลุ่มนี้ เพื่อท าให้เกดิความสะดวก ลดความกงัวล และผู้ใช้บรกิารเกดิความพึง
พอใจและกลบัมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
  6. ดา้นราคา จากผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ดา้นราคาในระดบัด ีทัง้นี้พบว่า 
ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑร์วมถงึอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าความสะอาดรถยนตท์ีท่ าใหผ้ลลพัธ ์ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึความคุม้ค่าของราคาเมื่อเทยีบกบับรกิารทีไ่ดร้บั และเมื่อเทยีบกบัค่าอตัราค่าบรกิารของศูนยบ์รกิาร
ทัว่ไปราคาไม่แตกต่างกนัมากนกั  
   จากการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ในเรื่องการแนะน าคนใกล้ชดิมาใชบ้รกิาร พบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นราคาดขีึน้ จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารแนะน าบอกต่อแก่เพื่อนหรอืผูใ้กลช้ดิมากขึน้ ดงันัน้จงึ
ขอเสนอแนะว่าควรเน้นทีคุ่ณภาพการบรกิาร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หรอืสงูกว่าศูนยบ์รกิารท าความสะอาดรถยนต์
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ทัว่ไป เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึว่าการบรกิารทีไ่ดร้บันัน้คุม้ค่ากบัเงนิทีต่อ้งจ่ายไป เกดิความประทบัใจในการใหบ้รกิารของ
พนกังาน และเกดิการบอกต่อ หรอืแนะน าเพื่อนหรอืคนในคอบครวัมาใชบ้รกิารมากขึน้ 
  7.  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด จากผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดในระดบัด ีทัง้ทางดา้นการมอบส่วนลดใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นสมาชกิบตัรสถานีบรกิารน ้ามนั และการสื่อสาร
ผ่านป้ายโฆษณาภายในสถานีบรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิการรบัรูแ้ละจดจ าอกีครัง้  
   จากการศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ช้บรกิารเรื่องการแนะน าคนใกลช้ดิมาใชบ้รกิารโดยผู้ใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาดดขีึน้ พบว่า ในสว่นของการมอบสว่นลดใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นสมาชกิบตัรสถานีบรกิารน ้ามนัเท่านัน้ 
ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ควรมบีตัรสมาชกิเฉพาะของศูนย์บรกิาร Green Wash เพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัผูใ้ชบ้รกิาร
ในการใหส้ทิธปิระโยชน์เฉพาะหรอืมกีารขายบตัรใชบ้รกิารล่วงหน้าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามต้องการไดร้บัราคาพเิศษ เช่น 
5 หรอื 10 ครัง้เมื่อมาใชภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิาร สรา้งความแตกต่าง ส่วนการสื่อสาร
ผ่านป้ายโฆษณาเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการจดจ าตราศูนย์บริการได้มากขึ้น ควรเพิ่มเติมในส่วนการ
ประชาสมัพนัธ์ร่วมกบัสื่อวทิยุกระจายเสยีงทีก่ลุ่มผูข้บัรถเปิดฟงัขณะขบัรถเป็นจ านวนมากการประชาสมัพนัธ์ในงาน
แสดงรถยนต ์และการใหข้่าวเมื่อเปิดศูนยบ์รกิารใหม่ เพื่อสรา้งภาพจน์ของกจิการใหลู้กคา้เกดิความสนใจเป็นทีจ่ดจ า
ยอมรบัและเขา้ใชบ้รกิารมากขึน้ ซึง่การสง่เสรมิการตลาดนบัว่าเป็นวธิหีนึ่งทีส่ามารถท าใหเ้กดิการการจงูใจ น าไปสูก่าร
แนะน าบอกต่อให้เกดิการใช้บรกิารและการกระตุ้นลูกค้าใหม่ให้มาใช้บรกิารมากขึน้ หากการส่งเสรมิการตลาดของ
ศนูยบ์รกิารเป็นทีรู่จ้กั ยอมรบั จดจ าจากสื่อต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง ศูนยบ์รกิารจงึควรมุ่งเน้นทีก่ารปรบัปรุงและ
พฒันา กลยุทธด์า้นส่งเสรมิการตลาดนี้เพิม่มากขึน้ เพื่อสรา้งภาพจน์ของกจิการใหลู้กคา้เกดิความสนใจ เป็นทีจ่ดจ า 
ยอมรบัและจงูใจในการเขา้ใชบ้รกิารมากขึน้ 
 8.  ดา้นกระบวนการ จากผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ดา้นกระบวนการในระดบัด ี
ทัง้นี้พบว่าทางศูนยบ์รกิารมกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ มกีารประมาณระยะเวลาในการบรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ และมี
ความสะดวกไม่ยุ่งยากในการน ารถเขา้มาใชบ้รกิาร 
  จากการศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารของผูใ้ชบ้รกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนยบ์รกิาร Green Wash ในเรื่องจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารในรอบ 1 ปี 
โดยผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นกระบวนการดขีึน้ พบว่าศนูยบ์รกิารมกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะใน
เรื่องของการท างานทีเ่ป็นขัน้เป็นตอน มรีะบบงานทีช่ดัเจน เนื่องจากการใชบ้รกิารโดยทัว่ไปมกัมหีลายขัน้ตอน ไดแ้ก่
การต้อนรบั การสอบถามขอ้มูลเบื้องต้น การใหบ้รกิารตามความต้องการ การช าระเงนิ เป็นต้น ซึง่แต่ละขัน้ตอนควร
ต้องประสานเชื่อมโยงเป็นอย่างดี มคีวามเขา้ใจตรงกนัระหว่างพนักงาน เพื่อไม่ให้เกดิความสบัสนในกระบวนการ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ควรมกี าหนดการระยะเวลารบัรถทีแ่น่นอน ถา้เกดิความไม่สะดวก งานไม่เสรจ็ตามทีน่ัดหมาย
ไว ้กค็วรแจง้ลกูคา้ล่วงหน้า เพื่อทีจ่ะย ้าความมัน่ใจและไวว้างใจจากผูใ้ชบ้รกิาร เกดิความประทบัใจจนเกดิการใชบ้รกิาร
บ่อยขึน้ และมแีนวโน้มการใชบ้รกิารในครัง้ต่อไปมากขึน้  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างทีน่อกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่นปรมิณฑล หรอืในต่างจงัหวดั
เพื่อให้ทราบว่าความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารท าความสะอาดรถยนต์จากศูนย์บรกิาร 
Green Washในเขตอื่นๆ ว่ามคีวามแตกต่างกบัลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครหรอืไม่เพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนด              
กลยุทธไ์ดเ้หมาะสมกบัลกูคา้ในแต่ละพืน้ทีถ่า้มกีารขยายสาขาในต่างจงัหวดัในอนาคต 
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 2.  ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะ ลูกคา้ทีเ่คยใชศู้นยบ์รกิาร Green Wash ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้เก่า 
ในการขยายกลุ่มลกูคา้ใหม่ใหม้าใชบ้รกิารมากขึน้จ าเป็นตอ้งทราบความคดิเหน็ของลกูคา้ในกลุ่มลกูคา้ใหมด่ว้ยเพือ่เป็น
การขยายตลาด และฐานลกูคา้ใหเ้พิม่ขึน้ 
 3.  ควรมกีารท าวจิยัเปรยีบเทยีบระหว่าง ศนูยบ์รกิารท าความสะอาดรถยนต์ในสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก
กบัศูนยบ์รกิารหรอืรา้นท าความสะอาดรถยนต์อื่นๆ หรอืควรมกีารทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่อส่วนประสม
ทางการตลาดกบัความพงึพอใจและความภกัดขีองลกูคา้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
        สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความกรุณาและความช่วยเหลือจาก  อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์                 
อาชารุ่งโรจน์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ และสละเวลาอนัมคี่าในการให้ค าแนะน า ตรวจทาน 
และแกไ้ขอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัเป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูในความกรุณาของอาจารย์  
และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้แก่ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และอาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีใ่หค้วาม
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั รวมถึงเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์
พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านทีไ่ดใ้หก้ารอบรม และประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ีม่คี่าอนัเป็น
พืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทัง้
ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัในครัง้นี้ทุกท่าน 
 สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พีส่าว และน้องสาวทีร่กัทุกคน ทีใ่หก้ารสนับสนุนและ
เป็นก าลงัใจหลกัอนัส าคญั ในการศกึษาระดบัปรญิญาโทจนท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในการท าวจิยัเล่มนี้ 
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