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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตใ์นพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผูบ้รโิภค กลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้น้ีคอื 
ผู้บริโภคที่ใช้บริการสถานีล้างและท าความสะอาดรถยนต์ ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรี จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ทดสอบสมมตฐิาน 
โดยใชส้ถติ ิค่าไค-สแควร ์ผลการวจิยั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 28-37 ปี มสีถานภาพสมรสโสด ส าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 35,000 บาทต่อเดอืน 
เป็นเจา้ของรถยนตข์นาดเลก็ (ความจุเครื่องยนต ์ต ่ากว่า 1600 ซซี)ี จ านวนอย่างน้อย 1 คนั และมอีายุการใชง้าน
รถยนตม์ากกว่า 5 ปี 
 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดไดแ้ก่ 
ความหลากหลายและครบวงจรของการบรกิาร ปจัจยัดา้นราคาทีส่ าคญัทีสุ่ดไดแ้ก่ ราคาค่าบรกิารทีแ่บ่งเป็นหลาย
ระดบั ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีส่ าคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ สถานทีต่ัง้และความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิาร 
ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีส่ าคญัทีส่ดุไดแ้ก่ กจิกรรมส่งเสรมิการขาย เช่น คูปองลา้งรถในราคาพเิศษ บตัร
สะสมเพื่อใชล้า้งรถครัง้ต่อไป ปจัจยัดา้นบุคคลหรอืพนกังานทีส่ าคญัทีส่ดุไดแ้ก่ ความรู ้ความช านาญในงานลา้งท า
ความสะอาดของพนกังาน ปจัจยัลกัษณะทางกายภาพทีส่ าคญัทีส่ดุไดแ้ก่ สิง่อ านวยความสะดวกของลกูคา้ระหว่าง
รอ เช่น หอ้งรบัรอง โทรทศัน์ มุมนิตยสาร อนิเตอรเ์น็ต จุดเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตไรส้าย บรกิารอาหาร-เครื่องดื่ม 
ปจัจยัดา้นกระบวนการทีส่ าคญัทีส่ดุไดแ้ก่ การใหค้วามมัน่ใจในความปลอดภยัของทรพัยส์นิและรถยนตข์องลกูคา้ 
1 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติต ิ0.05 พบว่า 
 1. พฤติกรรมการใช้บรกิารในด้านหลกัเกณฑ์การเลอืกสถานีล้างและท าความสะอาดรถยนต์ ได้รบั
อทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอายุการใช้งานรถยนต ์
และปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบุคคลและดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารในดา้นงบประมาณทีใ่ชใ้นการบรกิารและท าความสะอาดรถยนต์ ไดร้บัอทิธพิล
จากลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทรถยนต์             

                                                           
1  สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ทีใ่ช ้จ านวนรถยนต์ และอายุการใชง้านรถยนต์ และปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ดา้นราคาค่าบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 3. พฤติกรรมการใช้บรกิารในด้านจ านวนครัง้ในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยแต่ละเดือน ได้รบัอทิธพิลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทรถยนต์ที่ใช้ จ านวน
รถยนตแ์ละอายุการใชง้านรถยนต ์และปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 4. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารในดา้นลกัษณะการเลอืกใชบ้รกิาร ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้น 
อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทรถยนต์ทีใ่ช ้จ านวนรถยนต์และอายุการใชง้านรถยนต์ และปจัจยัส่วน
ประสมการตลาดบรกิารดา้นราคาค่าบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 5. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารในดา้นแนวโน้มการใชบ้ริการในอนาคต ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคล
ดา้น อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ประเภทรถยนต์ทีใ่ช ้และปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร ดา้นราคาค่าบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นบุคคล 
 
ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรม สถานีลา้งรถ  
 

Abstract 
 

 The research was aimed at service marketing mixes factors influencing consumers’ service 
behavior usage behaviors at the car wash station in Thonburi area. The research samples consisted of 
400 consumers and data was collected by questionnaires. Descriptive statistics were frequencies and 
percentages and inferential statistics were Chi-square Test   
 According to the research results, most respondents were female, aged between 28-37 years, 
had single marital status, held a bachelor degree, worked as private company staffs, had average 
monthly income more than 35,000 Baht, owned at least one small car (less than 1,600 C.C.) and have 
used their cars for more than 5 years. 
 The most important product and service factors were varieties of services provided, the most 
important pricing factors were different levels of prices, the most important distribution channel factors 
were car wash location and its convenience, the most important promotion factors were promotion tools 
including washing coupons, point collection cards, the most people (staff) factors were staffs’ knowledge 
and skills, the most important physical environment factors were customers’ facilities such as customers’ 
lounge, television, magazine corner, wi-fi access, food and drinks corner and the most important process 
factors were assurance of safety in customers’ belongings.   
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 At the statistical significance level 0.05, it revealed the followings: 
 1. Service usage behaviors in terms of car wash station criteria was influenced by factors of 
sex, age, marital status, average monthly income and usage duration average and service marketing 
mixes factors in terms of product and services, distribution channels, promotions, people and process. 
 2. Service usage behaviors in terms of average budgets was influenced by factors of sex, 
marital status, educational level, careers, average monthly income, types of cars used, numbers of cars 
used and usage duration average and service marketing mixes factors in terms of product and services, 
pricing, distribution channels, promotions, people, physical environment and process. 
 3. Service usage behaviors in terms of usage frequencies per month was influenced by factors 
of sex, age, marital status, career, average monthly income, types of cars used, numbers of cars used 
and usage duration average and service marketing mixes factors in terms of product and services, 
distribution channels, promotions, people and process. 
 4. Service usage behaviors in terms of types of services used was influenced by factors of age, 
career, average monthly income, types of cars used, numbers of cars used and usage duration average 
and service marketing mixes factors in terms of pricing, distribution channels, promotions, people, 
physical environment and process. 
 5. Service usage behaviors in terms of types of service tendencies in the future was influenced 
by factors of age, educational level, career and types of cars used and service marketing mixes factors 
in terms of product and services, pricing, distribution channels  and people.  
 
Keyword : MARKETING MIX, BEHAVIORS, CAR WASH STATION 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัรถยนต์ได้เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษยใ์นเมอืงใหญ่ แม้ว่ารถยนต์จะเป็น
ปจัจยัภายนอก ทีน่อกเหนือจากความต้องการพืน้ฐานของมนุษยค์อื ปจัจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่
อาศยัและยารกัษาโรคกต็าม แต่ความต้องการรถยนต์ของผูค้นยงัมอียู่มาก สาเหตุเนื่องจากรถยนต์สามารถตอบ
โจทยท์ัง้ความสะดวกสบายและความรวดเรว็ในการเดนิทาง รถยนตจ์งึเขา้มามบีทบาทส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
เมอืงหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ถึงแมว้่าในกรุงเทพมหานครจะมกีารใหบ้รกิารดา้นขนส่งมวลชนทีห่ลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถประจ าทาง รถตู้ประจ าทาง เรอืด่วน เป็นต้น แต่ รถยนต์กย็งัไดร้บัความ
นิยมใชห้ากผูบ้รโิภคมโีอกาสทีจ่ะใช ้อกีทัง้ยงัแสดงถงึบุคลกิภาพ รสนิยม และฐานะทางสงัคมของผูใ้ชอ้กีดว้ย โดย
ดจูากอตัราการเตบิโตของธุรกจิรถยนต์ อกีทัง้นโยบายของรฐัทีอ่อกมากระตุ้นเศรษฐกจิในปี 2555 ซึง่ท าใหธุ้รกจิ
การบรโิภครถยนตเ์ตบิโต  
 จากสถติ ิ(เดลนิิวส.์ 2555: online) รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลมกีารสะสมปรมิาณต่อเนื่องเรื่อยมา จากขอ้มูล
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พบว่า ประเทศไทยมยีอดผลติรถยนต์ในเดอืนตุลาคม 2555 อยู่ที ่
252,165 คนั เพิม่จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 410.05% ซึง่เป็นปรมิาณทีส่งูสดุในประวตัศิาสตรร์อบ 51 ปี 
 ธุรกจิล้างรถยนต์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตขึน้ เนื่องจากวิถีชวีติของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมกีาร
ด าเนินชวีติทีเ่ร่งรบีมากขึน้ จนท าใหไ้ม่มเีวลาในการดแูลรกัษาท าความสะอาดรถ ประกอบกบัการเตบิโตของสงัคม
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เมอืง ท าใหข้นาดของทีพ่กัอาศยัมพีืน้ทีเ่ลก็ลง ส่งผลใหส้ถานทีแ่ละความสะดวกในการดูแลรกัษาท าความสะอาด
รถนัน้ลดน้อยลงไป นอกจากนี้ในภาพรวมของธุรกจินี้ยงัมแีนวโน้มการเตบิโตตามปรมิาณรถยนตใ์นประเทศ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัทางดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน จ านวนรถยนต์ทีใ่ชใ้นปจัจุบนั ประเภทของรถยนต์ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิาร
สถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตใ์นพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผูบ้รโิภค  
 2. เพื่อศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7 Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล/พนักงาน ดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีอง
ผูบ้รโิภค 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัเรื่องนี้จะมุ่งศกึษาถึงปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรม การใช้
บรกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตใ์นพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผูบ้รโิภค 
กรอบแนวคดิในการวจิยั ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
    1.1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี           
รายไดต่้อเดอืน ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการครอบครองรถยนต์  
    1.2 ตวัแปรดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในพืน้ที่ฝ ัง่ธนบุรขีอง
ผูบ้รโิภค 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคลทีม่าใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน ประเภทรถยนต ์จ านวนรถยนตท์ีใ่ชป้ระจ า อายุการใชง้านของรถยนต ์มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานี
ลา้งและท าความสะอาดรถยนตข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ี
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่
ธนบุร ี
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ใชแ้นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 
125-126) กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยั
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการ
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ใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่
สามารถสนองความพึง่พอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
 2. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัการให้บรกิารและส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร    ใช้แนวคดิของศิ
รวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเครื่องมอืดงัต่อไปน้ี  
1. ผลติภณัฑ ์และ บรกิาร (Product and Services) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อสนองต่อความพงึพอใจของลูกคา้ 
ผลติภณัฑท์ี่เสนอขาย อาจจะมตีวัตน (Tangible) หรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้(Intangible) ผลติภณัฑ์จงึประกอบดว้ย 
สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคลผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์  (Utility) มคีุณค่า (Value) ใน
สายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้ 
 2. ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปของตวัเงนิ และราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑ ์ถ้าคุณค่าสงูกว่า
ราคาผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจซือ้  
 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ย สถาบนั
หรอืกจิกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองค์การไปยงัตลาดสถาบนัทีน่ าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด
เป้าหมาย ก็คือสถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย  
 4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อ
สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นกังานขาย ท าการขาย (Personal Selling) และการ
ตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ ซึง่อาจเลอืกใช้
หนึ่งหรอืหลายเครื่องมอืต้องใช้หลกัการเลอืกใชเ้ครื่องมอืสื่อสารแบบประสมประสาน  (Integrated Marketing 
Communication (IMC) โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกค้า ผลติภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัได ้เครื่องมอืสง่เสรมิทีส่ าคญั  
 5. บุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
พนักงานต้องมคีวามสามารถ มทีศันคติที่ด ีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มคีวามคดิรเิริม่มคีวามสามารถในการ
แกป้ญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บับรษิทั 
 6. การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายาม
สรา้งคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่าง โรงแรมต้องพฒันาลกัษณะทางกายภาพ
และรูปแบบการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer-Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความ
สะอาด ความรวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ 
 7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเรว็ และสรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction)  
 3. ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิลา้งรถยนต์ แบ่งได ้3 ระดบั (เดลนิิวส.์ 2553: 1) คอื  
 ระดบั A เป็นระดบับน เน้นคุณภาพ บรกิาร และความพงึพอใจของลกูคา้ระดบัสงู,  
 ระดบั B มทีัง้สรา้งแบรนดเ์อง หรอืซือ้แฟรนไชส ์เน้นคุณภาพแต่ราคาปานกลาง,  
 ระดบั C เป็นตลาดทัว่ไปหรอืตลาดล่าง พบไดต้ามป ัม๊น ้ามนั มอุีปกรณ์ไม่กีอ่ย่าง เน้น  
ปรมิาณ ตัง้ราคาบรกิารถูก  
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 ซึง่ทัง้ 3 ระดบัจะมกีลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนัไป ขึน้กบัองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สภาพของรถ ฐานะ 
ความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลรกัษารถ เป็นตน้ 
 สว่นรปูแบบของศนูยก์ารบรกิารลา้งรถยนต ์นัน้โดยทัว่ไปมกัจะเป็นรา้นขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง รูปแบบ
ศนูยข์นาดใหญ่ทีค่รบวงจร ยงัมไีม่มาก ซึง่ปจัจุบนัไดม้กีารขยายธุรกจิการบรกิารใหค้รบวงจรมากขึน้ เช่น บรกิาร
ขดัสรีถ บรกิารพ่นกนัสนิท บรกิารลา้งหอ้งเครื่อง โดยแต่ละรา้นจะใหบ้รกิารทีค่ลา้ยๆกนั โดยจะแยกเป็นลา้งรถทัง้
ภายในและภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืทัง้สองอย่างรวมกนั ซึง่ภายในไดแ้ก่ ดูดฝุ่น ลา้งพรม ท าความสะอาด
และดแูลสว่นต่างๆภายในตวัรถยนต ์สว่นภายนอกไดแ้ก่ลา้งสตีวัรถ ลา้งลอ้ ขดัส ีเป็นตน้ 
  
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูใ้ชห้รอืเคยใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่
ธนบุร ี
 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในพืน้ที่
ฝ ัง่ธนบุร ีซึง่ผู้วจิยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนของลูกค้าทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความ
สะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผูบ้รโิภค ดงันัน้ จงึก าหนดตวัอย่างโดยใชสู้ตรในการค านวณ (กลัยา วานิชย์
บญัชา. 2548: 28) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ และส ารองความผดิพลาดไม่เกนิ 5 เปอรเ์ซน็ต์ ไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัจ านวน 385 ตวัอย่าง และเพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทัง้หมด 
400 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัออย่าง 
 ขัน้ตอนที ่ 1 ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเฉพาะ
ผูใ้ชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผู้บรโิภค โดยท าการสอบถามก่อนใหต้อบ
แบบสอบถามเจาะจงเขตพืน้ที่ฝ ัง่ธนบุรปีระกอบดว้ย 15 เขต คอืเขตธนบุร ีเขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขต
ตลิง่ชนั เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทยีน เขตภาษีเจรญิ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางพลดั เขต
จอมทอง เขตบางแค เขตทววีฒันา เขตทุ่งครุ เขตบางบอน กลุ่มตวัอย่างจะแบ่งตามจ านวนเขตทีม่ปีระชากรสงูสุด 
5 อนัดบั ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตบางขนุเทยีน เขตจอมทอง เขตหนองแขม เขตภาษเีจรญิ 
 ขัน้ตอนที ่ 2 ใชว้ธิกีารก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างทีแ่บ่งตามจ านวนเขตทีม่ี
ประชากรสงูสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตบางขุนเทยีน เขตจอมทอง เขตหนองแขม เขตภาษีเจรญิ จะได้
จ านวนตวัอย่างเท่า ๆ กนั คอื 400/5 เท่ากบัเขตละ 80 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 ตวัอย่าง ครบ
ตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูลโดยผู้วจิยัไดส้ร้างขึ้นเพื่อศกึษาถงึ “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผูบ้รโิภค” โดยจดัล าดบัเนื้อหาแบบสอบถามให้
ครอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
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 สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามดา้นขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบ
ใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวและเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-end Questions) จ านวน 9 ขอ้  
 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบไปดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค าตอบโดยเป็นค าถามชนิด
ปลายปิด (Closed-ended question) มหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 7 ขอ้ 
 สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุร ีโดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Closed-ended question) มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ 
(Frequency) แสดงเป็นร้อยละ (Percentage) เพื่ออธบิายถึงข้อมูลประชากรศาสตร์ ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีอง
ผูบ้รโิภค 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อท าการทดสอบสมมตฐิานโดยจะ
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ โดยใช้สถิติต่างๆ ในการ
วเิคราะห ์ดงันี้ 
   2.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน ขอ้มูลพืน้ฐานดา้นการครอบครองรถยนต์ กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารสถานีลา้ง
และท าความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรกีรุงเทพมหานครสถิตทิี่ใช้ทดสอบคอื สถิตไิค-สแควร์ (Chi-Square 
Test) 
 2.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบั พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
สถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตใ์นพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื สถติไิค-สแควร ์(Chi-Square Test)  
 
ผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวจิยั พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ี
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 1. ผลจากการศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บรกิาร อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ประเภทรถยนต์ จ านวนรถยนต์ที่ใช้ประจ า อายุการใช้งานของรถยนต์ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการสถานีล้างและท าความสะอาดรถยนต์ของผู้บริโภคในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรี พบว่า ส่วนมาก
ผูใ้ชบ้รกิารจะเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 28-37 ปี สถานภาพสมรสโสด ส าเรจ็ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 35,000 บาทต่อเดอืน เป็นเจา้ของรถยนต์ขนาด
เลก็ (ความจุเครื่องยนต์ ต ่ากว่า 1,600 ซซี)ี จ านวนอย่างน้อย 1 คนั มอีายุการใชง้านรถยนต์มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 
ดงันัน้ เมื่อทราบขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ ท าใหผู้ป้ระกอบการทราบ
ถึงกลุ่มลูกค้าและข้อมูลเพื่อก าหนดการวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนอง ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งรวมถงึเพิม่สดัสว่นของกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึน้ เช่น มกีารจดักจิกรรมทางการตลาด
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เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย และ เพิม่ความถี่ในการใชบ้รกิาร รวมถงึมกีารจดัรายการการส่งเสรมิการขายใหส้่วนลด
พเิศษแก่ลกูคา้ทีม่บีตัรสมาชกิเพื่อรบัสว่นลด หรอื สะสมยอดเพื่อรบัสว่นลด กจ็ะช่วยดงึดดูลกูคา้เพิม่ขึน้    
 2. ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่
ธนบุรดีา้นหลกัเกณฑใ์นการเลอืกใชบ้รกิารสถานีล้างและท าความสะอาดรถยนต์พบว่า ผูบ้รโิภคเลอืกที่ใกล้บา้น 
หรอื ทีท่ างาน ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรปรบักลยุทธ์และวางแผนการตลาด เพื่อดงึดูดลูกค้าเขา้มาใช้บรกิาร เช่น 
การจดักจิกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นผู้บรโิภครู้จกั เน้นการเขา้ถึงโดยการแจกใบปลวิต่างแหล่งชุมชน เพื่อเป็นการ
แนะน าสถานีลา้ง พรอ้มทัง้จดัโปรโมชัน่เมื่อน าใบปลวิมาแลกสทิธต่ิางๆ กระตุ้นความสนใจดว้ยป้ายโฆษณาต่างๆ 
เป็นตน้ 
 3. ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่
ธนบุรดีา้นงบประมาณในการใชบ้รกิาร พบว่า ผูบ้รโิภคเลอืกใชง้บประมาณในแต่ละครัง้อยู่ที ่101-200 บาท ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการสามารถใช้กลยุทธ์และวางแผนการตลาด โดยกระตุ้นใหผู้้บรโิภคใชจ้่ายในแต่ละครัง้สูงขึน้ โดยผู้
ประกอบควรให้ความส าคญักบัความหลายหลากของบรกิาร โดยมกีารแบ่งบรกิารล้างและท าความสะอาดเป็น
หลายรปูแบบ เพื่อใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกเพิม่ขึน้ เช่น การอบฆา่เชือ้หรอืกลิน่ต่างๆภายในรถยนต์ หรอื สามารถเลอืกใช้
ผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพสงูขึน้ในการล้าง รวมถงึสนิค้าต่างๆ เพื่อเพิม่การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ของผู้บรโิภคที่มาใช้
บรกิาร  
 4. ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่
ธนบุรดี้านความถี่ในการใช้บรกิาร โดยผู้บรโิภคส่วนมากมาใช้บรกิาร 1-3 ครัง้ต่อเดอืน ดงันัน้ผู้ประกอบการ
จ าเป็นตอ้งเพิม่ความถีใ่นการใชใ้หม้ากขึน้ โดยใช้การสง่เสรมิการตลาดในรปูแบบต่างๆ เช่น การขายคูปองลา้งรถ
ในราคาพเิศษ ทัง้แบบจ ากดัเวลาและไม่จ ากดัเวลา รวมถงึ จดัราคาพเิศษในช่วงเวลา หรอื วนัพเิศษต่างๆ ในแต่ละ
เดอืน เป็นตน้ ทัง้นี้การจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาดนัน้ตอ้งมคีวามต่อเนื่องเพื่อใหล้กูคา้มกีารใชบ้รกิารและความถี่
ในการใชเ้พิม่ขึน้ 
 5. ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่
ธนบุรดีา้นลกัษณะการเลอืกใชส้ถานีใหบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชส้ถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์สาขา
เดมิ รองลงมาเป็นการเปลี่ยนสาขาใหม่บ้าง จากขอ้มูลผู้ประกอบจ าเป็นต้องสร้างการรบัรู้และประทบัใจในงาน
บรกิาร ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคคลหรอืพนักงานใหบ้รกิาร ต้องมีความรู้ความช านาญในงานล้างท าความสะอาด มี
อธัยาศยัด ีดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตอ้งมสีิง่อ านวยความสะดวกของลูกคา้ระหว่างรอ ดา้น
กระบวนการตอ้งมกีารจดัระเบยีบการลา้งทีด่ ีลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารตอ้งรอนาน เป็นตน้ 
 6. ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนตข์องผูบ้รโิภคในพืน้ทีฝ่ ัง่
ธนบุรดีา้นการแนะน าบรกิารใหก้บัผูอ้ื่น พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารแนะน าใหก้บัผูอ้ื่น ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรปรบักล
ยุทธ์และวางแผนการตลาดให้ดี เนื่องจากลูกค้าจะบอกต่อกันถึงความประทับในงานบริการต่างๆ ดังนัน้ 
ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส าคญัในงานลา้งและท าความสะอาดใหไ้ดม้าตรฐานโดยอาจจะมกีารตรวจสอบก่อนส่ง
มอบรถยนตแ์ต่ลกูคา้ มกีารความมัน่ใจในความปลอดภยัของทรพัยส์นิและรถยนตข์องลกูคา้ โดยมกีลอ้งวงจรปิด มี
ใบเชค็ความถูกต้องและทรพัย์ของลูกค้า โดยผู้ประกอบการต้องใหค้วามส าคญัในทุกๆขัน้ตอนในการให้บรกิาร 
เพื่อสรา้งความประทบัใจ ความพงึพอใจ ใหก้บัผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารในครัง้แรกและเพื่อใหผู้บ้รโิภคนัน้ๆบอกต่อ 
ซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารตลาด ปากต่อปาก ไปอกีทางหนึ่งดว้ย 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวจิยัในครัง้น้ีควรท าการศกึษาถึงปจัจยัอื่นๆเพิม่เติม ได้แก่ สถานะการถือครองรถยนต์ (กรณี
รถยนตร์บัจา้ง) หรอื ช่วงเวลาในการใหบ้รกิาร เป็นตน้ ทีอ่าจจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและ
ท าความสะอาดรถยนต์ เพื่อให้การวจิยัรูปแบบพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการใช้บรกิารสถานีล้างและท าความ
สะอาดรถยนตม์คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรศกึษาการเปรยีบเทยีบระหว่างพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ใน
รปูแบบอื่นๆ หรอื ศกึษาถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ในหวัเมอืงใหญ่ๆ รวมถงึ 
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารเสรมิต่างๆในศนูยบ์รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต์ 
 3. ควรท าการศกึษาเพิม่เติมในส่วนประสมการตลาด เจาะจงเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อทราบความ
ตอ้งการในรายดา้นเพิม่ขึน้ และเพื่อศกึษาความเหมาะสมในการใหบ้รกิารดา้นต่างๆของสว่นประสมการตลาด และ
น าผลการศกึษานัน้ๆมาปรบัใชใ้นดา้นกลยุทธท์างการตลาดของสถานีลา้งและท าความสะอาดรถยนต ์ 
 4. ท าการศกึษาปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการใชบ้รกิารสถานีลา้งและท าความสะอาด
รถยนต ์ซึง่สามารถน ามาปรบัปรุงเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและตดัสนิใจใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 
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