
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของลกูค้าท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 

การใช้บริการคารแ์ครข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบรีุ 

SERVICE MARKETING MIX ON CUSTOMER’ PERSPECTIVE INFLUENCING 

CONSUMERS’ USAGE SERVICE BEHAVIORS ON CAR CARE  

IN NONTHABURI PROVINCE 
 

ชติษณุพงศ ์ศรปีระเสรฐิ1 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืผูบ้รโิภคทีใ่ช ้หรอื

เคยใชบ้รกิารคารแ์คร ์ในจงัหวดันนทบรุ ีทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติ ิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความแตกต่างรายคู่กรณีทีพ่บว่ามคีวามแตกต่างของประชากรตัง้แต่ 2 

กลุ่มขึน้ไป และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคุณู 

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครใ์นจงัหวดันนทบุรสี่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 28 - 37 ปี สถานภาพ

โสด สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 

บาท ใชร้ถยนต์ขนาดเลก็ (ขนาดความจุกระบอกสบู น้อยกว่า 1,600cc.) จํานวนรถยนต์ทีใ่ช้งาน 1 คนั และมรีถยนต์

อายกุารใชง้าน 1 ปีขึน้ไป ถงึ 3 ปี  

 2.  ผู้ใช้บรกิารคาร์แคร์ในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารใน

มุมมองของลูกคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

การดแูลเอาใจใส ่ดา้นคุณค่าทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิาร ดา้นความสบายดา้นความสาํเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 

ดา้นตน้ทนุจากการใชบ้รกิาร ดา้นความสะดวกในการใชบ้รกิาร และดา้นการตดิต่อสือ่สาร 

 3.  ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้บรกิารคาร์แคร์ในจงัหวดันนทบุร ี 

ดา้นหลกัเกณฑใ์นการเลอืกใชบ้รกิารคารแ์ครม์ากทีสุ่ด คอื เน้นความสะดวก ใกลบ้า้นหรอืทีท่ํางาน โดยใชบ้รกิารคาร์

แครจ์ากรา้นที่ทําธุรกจิบรกิารคาร์แครอ์ย่างเดยีว มคี่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้โดยเฉลี่ยที่ 218 บาท ใชบ้รกิาร

โดยประมาณเดอืนละ 2 ครัง้ วนัทีใ่ชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอืวนัเสารห์รอืวนัอาทติย ์ชว่งเวลา 12.01-16.00 น. ประเภทการ

ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ คอื ลา้งรถ ทําความสะอาดภายนอกรถยนต์ ดูดฝุ่นและเคลอืบเบาะภายในรถยนต์ ลกัษณะการ

เลอืกใชบ้รกิารคารแ์ครค์อื ใชบ้รกิารทีเ่ดมิเป็นประจาํและมกีารแนะนํารา้นบรกิารคารแ์ครท์ีช่ ืน่ชอบใหผู้อ้ืน่ใชบ้รกิาร 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 1.  ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ที่มีเพศ อายุ ประเภทรถยนต์ที่ใช้ และอายุการใช้งานรถยนต์ แตกต่างกัน                  

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร ์ดา้นค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.01 

 2.  ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีม่รีะดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

คารแ์คร ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร ์ดา้นจาํนวนครัง้ในการ

ใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อเดอืนแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 4.  ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีม่อีาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร์ ดา้นจํานวนครัง้ในการใช้

บรกิารคารแ์ครต่์อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้า คอื ด้านความสบาย ด้านการดูแลเอาใจใส่ และ

ดา้นการติดต่อสื่อสาร มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารคาร์แครข์องผู้บรโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีด้านค่าใชจ้่ายใน

การใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 11.6 

 6.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ คอื ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ในจงัหวัดนนทบุรี ด้านจํานวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อเดือน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.2 

 

คาํสาํคญั: ลกูคา้ การใชบ้รกิาร คารแ์คร ์ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study Service marketing mix on customer’ perspective 

influencing consumers’ usage service behaviors on car care in Nonthaburi province. A sample consists of 

400 persons are 18 years old. Descriptive analyses for this research are frequency, percentage, mean, 

standard deviation and Inferential statistics consisting of Independent t-test, one way analysis of variance, 

and Multiple Regression analysis. 

 The result of the study is found that: 

 1.  The majorities of customer in Nonthaburi province are female, age between 28 – 37 years old, 

single with a bachelor’s degree. They also work in a private company with a monthly income range from baht 

15,001 – 30,000. They have a city car (Engine 1600 cc.) used more 1 year until 3 years. 

 2.  Service marketing mix factors on customer perspective is at a moderate level. Which are 

customer care factor, perceived value factor, comfort factor, demand respond factor, cost factor, convenience 

factor and communication factor respectively. 

 3.  Customer behavior have influenced on usage service behavior. The comfort factor is the most 

and near home or workplace, using stand alone car care station twice a mouth with average expense bath 

218 per time. The most time and date using car care is Saturday and Sunday between 12.01 hrs. – 16.00 

hrs. Type of use are washing car and cleaning outside and inside car with polishing and found that the 

customer using familiar car care station. 
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 The research also reveals that: 

 1.  Customers with different gender, age, type of car and life time of car have different consumers’ 

usage service behaviors on car care in Nonthaburi province on expense per time at statistically significant 

level 0.01 

 2.  Customers with different education and income have different consumers’ usage service 

behaviors on car care in Nonthaburi province on expense per time at statistically significant level 0.05 

 3.  Customers with different marital status have different consumers’ usage service behaviors on 

car care in Nonthaburi province on number of use per month at statistically significant level 0.01 

 4.  Customers with different occupation have different consumers’ usage service behaviors on car 

care in Nonthaburi province on number of use per month at statistically significant level 0.05 

 5.  Service marketing mix factors on customer perspective of comfort factor, communication factor 

and customer care factor have influenced on usage service behavior on car care in Nonthaburi province on 

expense per time and number of use per month at statistically significant level 0.01 and adjusted R2 is 11.6 

percent. 

 6.  Service marketing mix factors on customer perspective of customer care factor have influenced 

on usage service behavior on car care in Nonthaburi province on number of use per month at statistically 

significant level 0.01 and adjusted R2 is 2.2 percent. 

 

Keywords: Customer, Usage Service, Car Care 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัการดําเนินชวีติของคนไทยเตม็ไปดว้ยความเร่งรบี ทัง้ในดา้นการดําเนินชวีติประจําวนั และในการ

ดําเนินธุรกจิ ดงันัน้รถยนต์จงึเป็นปจัจยัสาํคญัที่สามารถตอบสนองต่อการดําเนินชวีติของคนไทยตอบโจทย์ทัง้ความ

สะดวกสบายและความรวดเรว็ในการเดนิทางในรปูแบบต่างๆ เชน่ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเดนิทางไปทําธุระใน

สถานที่ต่างๆ ใช้ในการขนส่งสนิค้าหรือดําเนินธุรกิจ ใช้ในการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยว หรือใช้ในการที่เกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉนิ ซึง่ชว่งระยะเวลาทีผ่่านมาประเทศไทย มภีาวะทางดา้นราคาน้ํามนัทีล่ดลงอยา่งต่อเน่ือง จงึมอีทิธพิล

ต่ออตัราการเพิม่ขึน้ของรถยนต์ใน ประเทศไทย ยงัคงมแีนวโน้มสูงขึน้ทุกปี และยงัมโีอกาสขยายตวัเพิม่ขึน้ตามการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิ ซึง่รถยนตไ์ดร้บัความนิยมใช ้หากผูบ้รโิภคมโีอกาสทีจ่ะใช ้อกีทัง้ยงัแสดงถงึบุคลกิภาพ รสนิยม 

และฐานะทางสงัคมของผูใ้ชอ้กีดว้ย โดยดจูากอตัราการเตบิโตของธรุกจิรถยนต ์ดงัน้ี 
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ปี พ.ศ. 
จาํนวนรถยนตจ์ดทะเบียน 

ทัว่ประเทศไทยต่อปี 

เติบโต 

ต่อปี 

จาํนวนรถยนตจ์ดทะเบียนสะสม 

ทัว่ประเทศไทย จงัหวดันนทบรุ  ี

2548 314,508 10.4% 2,903,756 50,697 

2549 305,441 -2.9% 3,313,258 45,179 

2550 305,696 0.1% 3,560,347 46,734 

2551 329,290 7.7% 3,809,055 48,337 

2552 309,150 -6.1% 4,079,585 50,204 

2553 465,738 50.7% 4,497,841 51,598 

2554 541,681 16.3% 5,001,807 53,486 

2555 894,183 65.1% 5,856,464 54,574 

2556 923,899 3.3% 6,736,562 57,193 

2557 603,843 -34.6% 7,284,259 60,137 

 

 ทีม่า: กลุ่มสถติกิารขนสง่ กองแผนงาน กรมการขนสง่ทางบก และสาํนกังานขนสง่จงัหวดันนทบรุ ี

 

 จากตารางสถติขิา้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึตลาดรถยนต์ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง ซึง่พบว่ายอดขายรถยนต์รวมใน

ประเทศไทยปี 2557 มจีาํนวนรถยนตน์ัง่สว่นบคุคลไมเ่กนิ 7 คนจดทะเบยีน อยูท่ี ่603,843 คนั มอีตัราการเตบิโตลดลง 

34.6% จากจํานวน 923,899 เมื่อปี 2556 โดยมกีารจดทะเบยีนสะสมทัว่ประเทศทัง้หมด 7,284,259 คนั ซึง่แมว้่า

สถานการณ์ทางการเมอืงในช่วงต้นปีทีผ่่านมาจะส่งผลกระทบทางจติวทิยาในการตดัสนิใจซือ้ของลูกคา้ ประกอบกบั

สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเน่ือง รวมถึงราคาพืชผลการเกษตรทรงตัวในระดบัตํ่า ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาค

ครวัเรอืนระมดัระวงัเรือ่งการลงทนุและใชจ้า่ย ตลอดจนการปรบัเขา้สูส่มดุลตามสภาวะปกตขิองตลาดรถยนตห์ลงัสิน้สดุ

โครงการรถยนตค์นัแรก ในปี 2555-2556 

 อย่างไรกต็ามแนวโน้มในปี 2558 บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ไดม้กีารนําเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาสู่ตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทาํใหร้ถยนต์มจีํานวนมากทัง้รถมอืหน่ึงและรถมอืสอง ดงันัน้ธุรกจิ

รถยนต์จงึมแีนวโน้มที่ด ีดงันัน้ทําใหธุ้รกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัรถยนต์มแีนวโน้มทีเ่ติบโตตามไปด้วย เน่ืองจากรถยนต์ใน

ปจัจบุนัมรีาคาสงูและชิน้สว่นต่างๆ ของรถยนตม์อีายกุารใชง้าน จาํกดั เมือ่ผา่นการใชง้านกจ็ะเริม่หมดสภาพหรอืมกีาร

สกึหรอเกดิขึน้ ทําใหเ้จ้าของรถยนต์ใหค้วามสําคญัในการดูแลและตรวจซ่อมบํารุงรกัษารถยนต์ตามระยะเวลาหรอืใน

บางครัง้ การใชง้านรถยนต์นัน้อาจเกดิปญัหาผดิปกตขิึน้โดยไม่มอีาการแจง้ใหท้ราบ ดงันัน้เพื่อใหร้ถยนต์สามารถใช้

งานไดย้าวนาน เจา้ของรถยนต ์จงึจาํเป็นตอ้งดแูลรกัษาสภาพรถยนตใ์หด้ ีหรอืนํารถยนตเ์ขา้รบับรกิารทีอู่่ซ่อมรถยนต์

ทําใหเ้กดิโอกาสสาํหรบัการประกอบธุรกจิหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกจิคารแ์คร ์ทีใ่หบ้รกิารทางดา้นการดูแลรกัษา

รถยนต ์

 ธุรกิจคาร์แคร์เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลรกัษารถยนต์อย่างถูกวิธีให้กับเจ้าของรถยนต์ โดยมีการใช้

เครื่องมอื อุปกรณ์ ผลติภณัฑ ์และบรกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการดูแลสภาพรถยนต์ที ่ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพรถ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของรถยนต์ทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี พฒันาการของธุรกจิคาร์แครใ์นประเทศไทยจะมกีาร

ตัง้อยูก่ระจดักระจายอยูใ่นหลายๆ แหง่ทัง้ใน กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑลและต่างจงัหวดั โดยมตีัง้แต่แต่ขนาดเลก็ ทีม่ ี

ลกัษณะการบรหิารดแูลรกัษารถยนตด์ว้ยวธิงี่ายๆ จนถงึศนูยค์ารแ์ครท์ีม่ขีนาดใหญ่ รวมทัง้ศนูยบ์รกิารทีใ่ชเ้ครื่องลา้ง

อตัโนมตัิ มกีารลงทุนสูงทัง้ในด้านสถานที่ ลกัษณะการบรหิารและใช้เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาบรกิารอย่างครบวงจร          

ในการดแูลรกัษารถยนต ์ 
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 ปจัจุบนัเป็นธุรกจิคารแ์ครท์ีม่แีนวโน้มการเตบิโตตามการขยายตวัของรถยนต์ทีม่อีตัราสงูขึน้ จากวถิชีวีติ

ของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมกีารดาํเนินชวีติทีเ่ร่งรบีมากขึน้ จงึทาํใหไ้มม่เีวลาในการดแูลรกัษาความสะอาดรถยนต ์

ประกอบกบัการเตบิโตของสงัคม ซึง่ก่อใหเ้กดิแนวโน้มการแข่งขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิคารแ์คร ์ดงันัน้การทีจ่ะทําใหธุ้รกจิ

อยูร่อดไดจ้ะตอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่ลกูคา้กม็คีวามตอ้งการในปจัจยัต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้

การทราบวา่ลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัใด จะทาํใหธ้รุกจิสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิ

ความพงึพอใจแก่ลกูคา้ ทาํใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป สิง่สาํคญัทีสุ่ดคอืการทีธุ่รกจิจําเป็นทีจ่ะต้องเขา้ใจ

ถงึพฤตกิรรมของกลุ่มผูบ้รโิภควา่เป็นอยา่งไรและมปีจัจยัทางการตลาดบรกิารดา้นใดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ของกลุ่มผูบ้รโิภค 

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ในเรื่อง “สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลกูคา้ ที่

มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร”ี เน่ืองจากผูว้จิยัมแีหล่งทีพ่กัอาศยัในจงัหวดั

นนทบุร ีซึ่งเป็นจงัหวดัที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดรองจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร และมคีวามน่าสนใจทัง้จํานวน

ประชากรและการเจรญิเตบิโตของเมอืง ไมว่า่จะเป็นบา้นจดัสรร คอนโนมเินียม หรอืรถไฟฟ้า รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ของศนูย์

ราชการ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงสาธารณสุข กรมสอบสวนคดพีเิศษ เป็นต้น ทัง้น้ีผลทีเ่พื่อทีผู่ป้ระกอบธุรกจิจะได้

นําประโยชน์ในการปรบัปรุงวางแผนกลยุทธ์การตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้า ในอนาคตให้สอดคล้องเหมาะสม 

ตลอดจนเพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัผูท้ีส่นใจ ซึง่สามารถนําผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ประเภทรถยนต์ทีใ่ชง้าน จํานวนรถยนตท์ีใ่ชง้าน อายุการใชง้านรถยนต์ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาร์

แครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ี 

 2. เพือ่ศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ ไดแ้ก่ คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั ต้นทุนใน

การใชบ้รกิาร ความสะดวก ความสบาย การตดิต่อสือ่สาร การดแูลเอาใจใส ่ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ี

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables ) 

 1.  ขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อาย ุ(ผูท้ีส่ามารถมใีบขบัขีร่ถยนต ์อายุ 18 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป) 

   1.2.1  18-27 ปี 

   1.2.2  28-37 ปี 

   1.2.3  38-47 ปี 

   1.2.4  48-57 ปี 

   1.2.5 มากกวา่ 57 ปีขึน้ไป 

 

 

 

http://www2.moc.go.th/ewt_news.php?nid=710�
http://www.moph.go.th/�
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  1.3  สถานภาพสมรส 

   1.3.1  โสด 

   1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.3.3  หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.4.2  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

   1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5 อาชพี 

   1.5.1  นิสติ/นกัศกึษา 

   1.5.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.5.3  พนกังานรฐัวสิาหกจิ / ขา้ราชการ 

   1.5.4  ประกอบธุรกจิสว่นตวั เช่น คา้ขาย, เจา้ของกจิการ 

   1.5.5  อื่นๆ โปรดระบุ………. 

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.6.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

   1.6.2  15,001 - 30,000 บาท 

   1.6.3  30,001 - 45,000 บาท 

   1.6.4  ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป 

  1.7  ประเภทรถยนตท์ีใ่ชง้านบอ่ยทีส่ดุ 

   1.7.1  รถยนตข์นาดเลก็ (ขนาดความจกุระบอกสบู น้อยกวา่ 1,600 cc.) 

   1.7.2  รถยนตข์นาดกลาง (ขนาดความจกุระบอกสบู 1,601 - 2000 cc.) 

   1.7.3  รถยนตข์นาดใหญ่ (ขนาดความจกุระบอกสบู 2,001 – 2,400 cc.) 

   1.7.4  รถยนตข์นาดใหญ่พเิศษ (ขนาดความจกุระบอกสบู มากกวา่ 2,400 cc.) 

  1.8  จาํนวนรถยนตท์ีใ่ชง้านเป็นประจาํ 

   1.8.1  1 คนั 

   1.8.2  2 คนั ขึน้ไป  

  1.9  อายกุารใชง้านรถยนต ์

   1.9.1 น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 1 ปี   

   1.9.2 1 ปีขึน้ไป ถงึ 3 ปี 

   1.9.3 3 ปีขึน้ไป ถงึ 5 ปี     

   1.9.4 มากกวา่ 5 ปีขึน้ไป 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมมุมองของลกูคา้  

   2.1 คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั (Customer Value)  

  2.2  ตน้ทนุในการใชบ้รกิาร (Cost to Customer)  

  2.3  ความสะดวก (Convenience)  

  2.4  ความสบาย (Comfort)  

  2.5  การตดิต่อสือ่สาร (Communication)  

  2.6  การดแูลเอาใจใส ่(Caring)  
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  2.7  ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ี

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประเภทรถยนตท์ีใ่ชง้าน จาํนวนรถยนต์ทีใ่ชง้าน อายุการใชง้านรถยนต์ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

คารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีแตกต่างกนั 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ คุณค่าทีลู่กคา้จะได้รบั ต้นทุนในการใช้

บรกิาร ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสําเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ               

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ี 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ คอทเลอร ์ (Philip Kotler. 2000: 211)[1] ไดก้ล่าวว่า

โครงสรา้งทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย คุณลกัษณะหลายประการซึง่องคป์ระกอบดา้นประชากรทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

อายุ เพศ เชือ้ชาต ิสถานภาพ การศกึษา รายได ้ภาษา และศาสนา เป็นตน้ 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 30)[2] ใหค้วามหมายว่า ผูบ้รโิภค (Consumer) ผูท้ีม่คีวามตอ้งซือ้ (Need) มอีาํนาจ

ซือ้ (Purchasing Power) ทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) และพฤตกิรรมการใช ้(Using Behavior) 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 35)[3] ใหค้วามหมายของ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ 

พฤตกิรรมของบุคคลได้ทํา การคน้หา (Searching) ได้ทําการซื้อ (Purchasing) การใช ้(Using) มกีารประเมนิผล 

(Evaluating) และการใชจ้า่ย (Disposing) ในตวัผลติภณัฑแ์ละ บรกิารโดยคาดวา่จะตอบสนองต่อความตอ้งการของเขา 

หรอืหมายถึงพฤติกรรมในการตดัสนิใจ และการกระทําต่างๆ ของผู้บรโิภคเกี่ยวขอ้งกบัการซื้อและการใชส้นิคา้และ

บรกิารเพื่อตอบสนอง ต่อความตอ้งการและความพงึพอใจของเขา หรอืหมายถงึ มกีระบวนการตดัสนิใจและมลีกัษณะ

ของ กจิกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทํา การประเมนิผล (Evaluating) การไดร้บั (Obtaining) การใช ้(Using) และการ

ดาํเนินการภายหลงัการบรโิภค (Disposing) สนิคา้และบรกิาร 

 แนวคิดทฤษฎีความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)  ฮาวคนิส ์เบท และโคนี 

(Hawkins Best; & Coney. 2000: 365)[4] ทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการมาสโลว ์(Maslow) เชื่อว่าพฤตกิรรมของ

มนุษย์เป็นจํานวนมากสามารถอธบิายโดยใชแ้นวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายทีจ่ะทําใหช้วีติของเขาได้รบั

ความต้องการ ความปรารถนา และได้รบัสิง่ที่ม ีความหมายต่อตนเอง เป็นความจรงิที่จะกล่าวว่ากระบวนการของ

แรงจูงใจเป็นหวัใจของทฤษฎบีุคลกิภาพ ของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สตัวท์ีม่คีวามต้องการ” (wanting 

animal) และเป็นการยากทีม่นุษย์จะ ไปถงึขัน้ของความพงึพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการของ 

Maslow เมื่อบุคคลปรารถนา ที่จะได้รบัความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รบัความพงึพอใจในสิง่หน่ึงแล้วกจ็ะยงัคง

เรยีกร้องความพงึพอใจสิง่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มคีวามต้องการจะได้รบัสิง่ต่างๆ        

อยูเ่สมอ  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การศกึษาคน้ควา้น้ีมุง่ศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมมุมองของลกูคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ี
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารคารแ์คร์ ใน

จงัหวดันนทบรุทีีม่อีายุ 18 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ทีส่ามารถมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีใ่ช ้หรอืเคยใชบ้รกิารคาร์

แคร ์ในจงัหวดันนทบรุ ีทีม่อีายุ 18 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ทีส่ามารถมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่

แน่นอน ดงันัน้จงึคํานวณหาขนาดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรในการคํานวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วา

นิชยบ์ญัชา. 2548: 28) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัจํานวน 385 ตวัอย่าง และเพิม่ตวัอย่างไวเ้ผื่อการ

สญูเสยีของแบบสอบถามทีไ่ม่สมบูรณ์ไวอ้กี 5% หรอืเท่ากบัจํานวน 15 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

และการเลอืกกลุ่มตวัอย่างจะใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างโดยไม่ใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ซึง่ประกอบ

ไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ที ่1  วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัเลอืกเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ใน

อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากเป็นอําเภอที่มีจํานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนมากที่สุด ในจงัหวดันนทบุร ีซึ่งมี

ทัง้หมด 10 ตําบล ไดแ้ก่ ตําบลสวนใหญ่ ตําบลตลาดขวญั ตําบลบางเขน ตําบลบางกระสอ ตําบลท่าทราย ตําบลบาง

ไผ ่ตาํบลบางศรเีมอืง ตาํบลบางกร่าง ตาํบลไทรมา้ ตาํบลบางรกัน้อย 

 ขัน้ที ่2  วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอย่าง สามารถ

แบง่สดัสว่นเป็น 10 ตําบล จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่าๆ กนั คอื ตําบลละ 40 ตวัอย่าง  

 

 

ลาํดบั 
ช่ือตาํบล 

ในอาํเภอเมอืง 

สถานท่ีเกบ็ 

แบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 

1 ตาํบลทา่ทราย เทสโก ้โลตสั 40 

2 ตาํบลบางกระสอ เอสพลานาด, เซน็ทรลั 40 

3 ตาํบลตลาดขวญั บิก๊ซ ี 40 

4 ตาํบลบางเขน เดอะมอลล ์ 40 

5 ตาํบลสวนใหญ่ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ 40 

6 ตําบลบางศรเีมอืง เทสโก ้โลตสั 40 

7 ตาํบลไทรมา้ ศนูยโ์อทอ็ปนนทบรุ ี 40 

8 ตาํบลบางรกัน้อย บิก๊ซ ี 40 

9 ตาํบลบางกร่าง ป ัม๊น้ํามนั PTT 40 

10 ตําบลบางไผ ่ วดัสงัฆทาน 40 

รวมทัง้หมด 400 

 

 ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหผู้บ้รโิภคทีใ่ช ้

หรือเคยใช้บรกิารคาร์แคร์ ในจงัหวดันนทบุรี ที่เต็มใจในการให้ขอ้มูลตอบจนครบจํานวนที่ต้องการทัง้หมด 400 

ตวัอย่าง 

 

 

 

http://www.centralplaza.co.th/th/branch-detail.aspx?id=8�
http://www.ezymaps.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5@%20Thailand%20Map(80814)�
http://www.ezymaps.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2@%20Thailand%20Map(80268)�
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ผลการวิจยั  

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา “สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในมมุมองของลกูคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร”ี จากกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้น้ีทัง้หมด จํานวน 400 คน ผล

การศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

 จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทรถยนต์ทีใ่ช้

งาน จาํนวนรถยนตท์ีใ่ชง้าน อายกุารใชง้านรถยนต ์ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

 ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครใ์นจงัหวดันนทบุรทีีต่อบแบบสอบถามเป็น เพศหญงิจาํนวน 222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.5 

มอีายุ 28 - 37 ปี มจีํานวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 มสีถานภาพ โสด มจีํานวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 มี

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมจีํานวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.5 เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มจีํานวน 202 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 50.5 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท มจีาํนวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.7 มรีถยนต์ขนาด

เลก็ (ขนาดความจุกระบอกสบู น้อยกว่า 1,600 cc.) มจีํานวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 มรีถยนต์ 1 คนั มจีํานวน 

328 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.0 มรีถยนตอ์ายกุารใชง้าน 1 ปีขึน้ไป ถงึ 3 ปี มจีาํนวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้า 

 การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้า แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 คณุค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั (Customer Value) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มผีลรวมดา้นคุณค่าทีไ่ด้รบัจาก

การใชบ้รกิาร มรีะดบัความสาํคญัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามสาํคญั

ระดบัมาก ได้แก่ มคีุณภาพการใหบ้รกิารทีส่มํ่าเสมอ (การบํารุงรกัษา และการทําความสะอาด) มบีรกิารหลากหลาย

ครบวงจร ใช้อุปกรณ์ทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 3.79 และ 3.78 ตามลําดบั ซึง่ระดบั

ความสาํคญัปานกลาง ไดแ้ก่ รา้นคารแ์ครม์ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40  

 ต้นทนุในการใช้บริการ (Cost to Customer) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มผีลรวมดา้นต้นทุนจากการใช้

บรกิาร ทุกขอ้มรีะดบัความสาํคญัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ซึ่งเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามสาํคญั

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าบรกิารมคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพ มคีา่บรกิารใหเ้ลอืกหลายระดบัตามความตอ้งการ คา่บรกิารตํ่า

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแหง่อืน่ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.91, 3.71 และ 3.51 ตามลาํดบั 

 ความสะดวก (Convenience) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มผีลรวมด้านความสะดวกในการใช้บรกิาร 

ระดบัความสาํคญัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามสาํคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ทําเลทีต่ัง้สะดวกในการเขา้รบับรกิาร ช่วงเวลาทีใ่หบ้รกิารมคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 และ 3.95 

ตามลาํดบั ซึง่ระดบัความสาํคญัปานกลาง ไดแ้ก่ มทีีจ่อดรถเพยีงพอ จาํนวนของสาขาใหบ้รกิารทีก่ระจายครอบคลุม มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 และ 3.24 ตามลาํดบั 

 การติดต่อส่ือสาร (Communication) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มผีลรวมดา้นการตดิต่อสื่อสาร ระดบั

ความสาํคญัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.49 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามสาํคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ มป้ีาย

หรอืสิง่พมิพ ์อตัราค่าบรกิาร และโปรโมชัน่ทีช่ดัเจน สทิธพิเิศษต่างๆ ในการเป็นสมาชกิ การใหข้อ้มูลส่งเสรมิการขาย

จากพนักงาน โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.69, 3.58 และ 3.50 ตามลําดบั ซึง่ระดบัความสาํคญัปานกลาง ไดแ้ก่ มโีฆษณา

อยา่งต่อเน่ืองเป็นสือ่ออนไลน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18 

 การดูแลเอาใจใส่ (Caring) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มผีลรวมด้านการดูแลเอาใจใส่ ทุกขอ้มรีะดบั

ความสําคญัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มีความสําคญัระดบัมาก ได้แก่ 

มาตรฐานการบรกิารของพนักงาน พนักงานรบัคําสัง่ และปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง พนักงานใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ายในการ
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แกป้ญัหาและใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการดูแลรกัษารถยนต์ไดด้ ีมพีนักงานอธัยาศยัด ีสุภาพ และเตม็ใจใหบ้รกิาร โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03, 3.99, 3.78 และ 3.46 ตามลาํดบั 

 ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ (Completion) พบว่า ผูต้อบแบบ สอบถาม มผีลรวมดา้น

ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ ระดบัความสาํคญัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้ 

พบว่า ขอ้ทีม่คีวามสาํคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของรถยนต์และทรพัยส์นิ การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ สามารถ

นําไปลา้งใหม่ฟร ีกรณีฝนตก ภายใน 24 ชัว่โมง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10, 4.01 และ 3.51 ตามลําดบั ซึง่ระดบั

ความสาํคญัปานกลาง ไดแ้ก่ มบีรกิารรบัจองควิล่วงหน้าทางโทรศพัท ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 

 ความสบาย (Comfort) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มผีลรวมดา้นความสบาย ทกุขอ้มรีะดบัความสาํคญั

มาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.74 ซึง่เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่คีวามสาํคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ พืน้ทีร่บัรอง สะอาด 

และเป็นระเบยีบ มสีิง่อาํนวยความสะดวกระหวา่งรอบรกิาร เชน่ โทรทศัน์ WiFi นิตยสาร เครือ่งดืม่ บรเิวณทีร่อรบัรถ

ตดิแอร ์เยน็สบาย มคีวามหลากหลาย ของบรกิารอืน่ๆ ภายในพืน้ที ่เชน่ รา้นกาแฟ รา้นสะดวกซื้อ รา้นอาหาร ตู้ ATM 

ความโดดเด่นและชดัเจนของแผ่นป้ายทางเขา้รา้น โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97, 3.75, 3.68, 3.67 และ3.65 ตามลาํดบั  

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการคารแ์คร ์จงัหวดันนทบรุี 

 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีแสดงจํานวน 

รอ้ยละ ค่าตํ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 หลกัเกณฑใ์นการเลอืกใช้บริการคารแ์ครม์ากท่ีสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื เน้นความ

สะดวก ใกลบ้า้นหรอืทีท่าํงาน มจีาํนวน 334 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.5 รองลงมา คอื ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีพ่จิารณาจาก

รา้นทีม่คีนมาใชบ้รกิารมาก จาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีไ่มเ่จาะจงเป็นพเิศษ หรอืใชบ้รกิาร

คารแ์ครก์บัรา้นทีเ่ดนิทางผ่าน จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามลาํดบั 

 การใช้บริการคารแ์คร ์จากสถานท่ีใดมากท่ีสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื รา้นทีท่ําธุรกจิ

บรกิารคารแ์ครอ์ย่างเดยีว มจีํานวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมา คอื รา้นทีอ่ยู่ในบรเิวณป ัม๊น้ํามนั จํานวน 

120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 รา้นทีท่ําธุรกจิบรกิารคารแ์คร ์ควบคู่กบัการจดัจําหน่ายอุปกรณ์รถยนต์อื่นๆ จํานวน 61 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 รา้นทีอ่ยูใ่นบรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 ตามลาํดบั 

 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคารแ์ครต่์อครัง้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร

คารแ์คร์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ น้อยทีสุ่ด 100 บาท มากทีสุ่ด 500 บาท โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 218 บาท และมคี่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน เทา่กบั 90.36 

 ด้านจาํนวนครัง้ในการใช้บริการคารแ์ครโ์ดยเฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มจีํานวนครัง้

ในการใชบ้รกิารคารแ์ครโ์ดยเฉลีย่ต่อเดอืน น้อยทีสุ่ด 1 ครัง้ มากทีส่ดุ 5 ครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้ และมคี่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั .950 

 วนัท่ีใช้บริการคารแ์ครม์ากท่ีสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื วนัเสาร ์- วนัอาทติย ์มจีํานวน 

264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 รองลงมา คอื วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์จาํนวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 ตามลาํดบั 

 ช่วงเวลาท่ีใช้บริการคารแ์ครม์ากท่ีสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ช่วงเวลา 12.01-16.00 

น. มจีํานวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.8 รองลงมา คอื ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. จํานวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

38.3 ช่วงเวลา 8.00-12.00 น. จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ช่วงเวลา 20.01-24.00 น. จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 1.0 ตามลาํดบั 

 ด้านประเภทการใช้บริการคารแ์คร ์เพื่อวตัถปุระสงคใ์ดมากท่ีสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด 

คอื ล้างรถ ทําความสะอาดภายนอกรถยนต์ ดูดฝุ่นและเคลอืบเบาะภายในรถยนต์ มจีํานวน 224 คน คดิเป็นร้อยละ 

56.0 รองลงมา คอื ลา้งรถ ทําความสะอาดภายนอกรถยนต์เท่านัน้ จํานวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 ลา้งรถ ทํา

ความสะอาดภายนอกรถยนต์ ดูดฝุ่นและเคลอืบเบาะภายในรถยนต์ ขดัและเคลอืบส ีจํานวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 
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17.0 ลา้งรถ ทําความสะอาดภายนอกรถยนต ์ดูดฝุ่นและเคลอืบเบาะภายในรถยนต์ ขดัและเคลอืบส ีทําความสะอาด

หอ้งเครือ่ง และเปลีย่นถ่ายน้ํามนัเครือ่ง จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามลาํดบั 

 ด้านลกัษณะการเลือกใช้บริการคารแ์คร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ใช้บรกิารที่เดมิ เป็น

ประจาํ มจีาํนวน 258 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.5 รองลงมา คอื เปลีย่นทีใ่หม ่เป็นบางครัง้ จาํนวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

34.0 เปลีย่นทีใ่หม่ เป็นประจาํ จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามลาํดบั 

 ด้านการแนะนําร้านบริการคารแ์ครท่ี์ชื่นชอบให้ผู้อ่ืนใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

คอื แนะนําแน่นอน มจีาํนวน 377 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.3 รองลงมา ไมแ่นะนําแน่นอน มจีาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

5.8  

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 

 สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ประเภทรถยนตท์ีใ่ชง้าน จํานวนรถยนตท์ีใ่ชง้าน อายุการใชง้านรถยนต์ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุแีตกต่างกนั ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ดา้นค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ จาํแนกตามเพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อเดอืน จําแนกตามเพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ดา้นค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อเดอืน จําแนกตามอายุ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ จําแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร

คาร์แคร์ มีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ในจังหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิาน 

 ด้านจํานวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อเดือน จําแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ มี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที่ 1.4 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อครัง้ จําแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อเดอืน จําแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1.5 ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ จําแนกตามอาชพี พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารคาร์

แคร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อเดอืน จาํแนกตามอาชพี พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิาน 
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 สมมติฐานท่ี 1.6 ดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารคารแ์ครต่์อครัง้ จําแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารคารแ์คร์ต่อเดอืน จําแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูใ้ช้บรกิารคาร์

แคร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1.7 ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ จําแนกตามประเภทรถยนต์ทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ 

พบว่า ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคาร์แคร์ของผู้บริโภค ในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ด้านจํานวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อเดือน จําแนกตามประเภทรถยนต์ที่ใช้บ่อยที่สุด พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1.8 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารคาร์แครต่์อครัง้ จําแนกตามจํานวนรถยนต์ทีใ่ชง้านเป็น

ประจาํ พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีไมแ่ตกต่างกนั ซึง่

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ด้านจํานวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อเดือน จําแนกตามจํานวนรถยนต์ที่ใช้งานเป็นประจําพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1.9 ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ จําแนกตามอายุการใชง้านรถยนต์ทีใ่ชอ้ยู่ 

พบว่า ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ มพีฤติกรรมการใช้บรกิารคาร์แคร์ของผู้บริโภค ในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ด้านจํานวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อเดือน จําแนกตามอายุการใช้งานรถยนต์ที่ใช้อยู่ พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ในมุมมองของลกูคา้ ไดแ้ก่ คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั ต้นทุน

ในการใช้บรกิาร ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสาํเรจ็ในการตอบสนองความ

ตอ้งการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้าที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบรุ ีดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารคารแ์ครโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ พบว่า ดา้นความ

สบาย (X7) ดา้นการดแูลเอาใจใส่ ( ) ดา้นการตดิต่อสื่อสาร (X4) สามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร์

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบรุ ีดา้นค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารคารแ์ครโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 จากสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน  และปฏเิสธสมมตฐิาน  ทัง้น้ีเน่ืองจากมตีวัแปรมากกว่า 

1 ตวัทีส่ามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุร ีทัง้ 3 ดา้นน้ีมอีทิธพิลในการ

พยากรณ์ไดร้อ้ยละ 11.6  

 สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกค้าที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารคาร์แครข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดั ดา้นจํานวนครัง้ในการใช้บรกิารคาร์แครต่์อเดอืน พบว่า ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

(X5) พบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ (X5) สามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการใช้บรกิารคารแ์คร์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

นนทบุรี ด้านจํานวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 จาก

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน  และปฏเิสธสมมตฐิาน  ทัง้น้ีตวัแปรดา้นการดูแลเอาใจใส่ (X5) 
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สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได ้        

รอ้ยละ 2.2 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยั เรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในมุมมองของลูกคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

คารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ”ี มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน ประเภทรถยนตท์ีใ่ชง้าน จาํนวนรถยนตท์ีใ่ชง้าน อายกุารใชง้านรถยนต ์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบรุ ีแตกต่างกนั พบว่า 

 ดา้นเพศ ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้

บริการคาร์แคร์ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย

ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครเ์พศหญงิ ใหค้วามสาํคญัดา้นความสบายในการใชบ้รกิารมากกว่าเพศชาย ผูป้ระกอบการควรมกีาร

จดัสถานที่กว้างขวาง พื้นทีร่บัรอง สะอาด และเป็นระเบยีบ มทีี่นัง่เพยีงพอในการรอรบัรถ พร้อมทัง้มมีุมหนังสอื 

สญัญาณ WIFI และเครื่องดื่ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดนุพล อภธิรรมพทิกัษ์ (2556) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัสว่น

ประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม การใช้บรกิารสถานีล้างและทําความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่ฝ ัง่

ธนบรุขีองผูบ้รโิภค พบวา่ เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและทาํความสะอาดรถยนต์ดา้น

งบประมาณในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 ดา้นอาย ุผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้

บริการคาร์แคร์ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย

ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีม่ชี่วงอายุระหว่าง 28 - 37 ปี ใหค้วามสาํคญัดา้นการสื่อสารรายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่

ถกูตอ้ง ชดัเจน ผูป้ระกอบการควรมกีารใหข้อ้มูลส่งเสรมิการขายจากพนักงาน รวมทัง้มป้ีายอตัราค่าบรกิาร ช่วงเวลา

การเปิดปิดรา้น และโปรโมชัน่ทีช่ดัเจน ทีม่ผีลต่อความมัน่ใจในการเลอืกใชบ้รกิารดูแลรกัษารถยนต์ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ชนิ ธํารงวทิวสั (2554) ได้ศกึษาพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารร้านคาร์แคร์และศกึษาปจัจยัทางการตลาด

บรกิาร ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคารแ์ครข์องผูใ้ชร้ถยนตส์ว่นบคุคล ในเขตอาํเภอ เมอืงขอนแก่น พบว่า อายุ มี

ความสมัพนัธ์กบัเลือกใช้บรกิารคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการเขา้รบับรกิาร        

คารแ์ครแ์ตกต่างกนั  

 ด้านสถานภาพ ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ด้าน

จํานวนครัง้ในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูใ้ชบ้รกิารคาร์แคร์ทีม่สีถานภาพโสด ให้ความสาํคญักบัเรื่องการพูดจาของพนักงานในการใช้

ถอ้ยคาํเหมาะสม ผูป้ระกอบการควรมกีารดูแลลูกคา้ ใหเ้กดิความประทบัใจ ดว้ยมาตรฐานการใหบ้รกิารของพนักงาน 

มพีนกังานอธัยาศยัด ีสภุาพ และเตม็ใจใหบ้รกิาร พนกังานรบัคาํสัง่ปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ธนาวด ีชะลูดดง (2553) ได้ทําการศกึษาและเปรยีบเทยีบปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาร์แคร์ของผู้บรโิภคใน

จงัหวัดนนทบุรีพบว่า สถานภาพ มีผลต่อปจัจัยการตัดสนิใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ด้านความถี่ในการใช้บริการ 

แตกต่างกนั 

 ดา้นระดบัการศกึษา ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร ์

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีใหค้วามสาํคญัในการทีพ่นกังานรบัคาํสัง่ 

และปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งในการบรกิาร ผูป้ระกอบการควรมกีารฝึกอบรมพนกังานเป็นอยา่งด ีเพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรู้

ความชํานาญเกี่ยวกบัการ บรกิารด้านดูแลรกัษารถยนต์ พร้อมที่จะให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าได้ มกีารพฒันาความรู้
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ความสามารถของพนักงานทัง้ใหม่และเก่า โดยมกีารฝึกอบรมทุกๆ 6 เดอืน ทัง้ในและนอกสถานที ่ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ดนุพล อภิธรรมพิทกัษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรม การใชบ้รกิารสถานีลา้งและทาํความสะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผูบ้รโิภค พบว่า ระดบัการศกึษา ที่

แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารสถานีล้างและทําความสะอาดรถยนต์ด้านงบประมาณในการใช้บริการ

แตกต่างกนั 

 ดา้นอาชพี ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร ์ดา้นจํานวนครัง้ใน

การใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

ผูใ้ชบ้รกิารคาร์แครท์ีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มหีลกัเกณฑใ์นการเลอืกใชบ้รกิารคารแ์คร์ โดยเน้นความ

สะดวก ใกลบ้า้นหรอืทีท่าํงาน มกัใชบ้รกิารคารแ์ครใ์นวนัเสารห์รอืวนัอาทติย ์และใหค้วามสาํคญัในมาตรฐานของการ

บรกิาร ผูป้ระกอบการควรมกีารวางแผนการฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รกิารอย่างเคร่งครดั เน้นใน

เรื่องความปลอดภยักบัทรพัย์สนิของผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ โดยมกีารจดรายละเอยีดต่างๆ ของรถยนต์ก่อนใหบ้รกิาร 

เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารคาร์แคร์สามารถตรวจสอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ พนักงานทําความสะอาดควรทํางานอย่าง

ระมดัระวงั และมคีวามละเอยีดรอบคอบ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารคารแ์ครเ์กดิความมัน่ใจในการรบับรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ธนาวด ีชะลูดดง (2553) ไดท้ําการศกึษาและเปรยีบเทยีบปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคารแ์ครข์อง

ผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุรพีบว่า อาชพี มผีลต่อปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคารแ์ครด์า้นความถี่ในการใชบ้รกิาร

แตกต่างกนั 

 ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

คารแ์คร ์ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 -30,000 บาท โดยเฉลีย่ค่าใชจ้่ายในการใช้

บรกิารคารแ์ครต่์อครัง้ เทา่กบั 218 บาท ในการใชบ้รกิารคารแ์คร ์เพื่อลา้งทําความสะอาดภายนอกรถยนต์ ดูดฝุ่นและ

เคลือบเบาะภายในรถยนต์ โดยให้ความสําคญัในสทิธิประโยชน์ความคุ้มค่าในการรบับรกิาร ผู้ประกอบการควรมี

โฆษณาอยา่งต่อเน่ือง เชน่ ป้ายหรอืสิง่พมิพ ์และสือ่ออนไลน์ เพื่อการรบัขา่วสารอย่างต่อเน่ือง และมกีารจดัสทิธพิเิศษ

ต่างๆ ในการเป็นสมาชกิเพื่อรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เช่น การสะสมแต้มจํานวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร เพื่อรบัของรางวลั

ต่างๆรวมทัง้ควรมกีารลดราคาในบางโอกาส เพือ่สง่เสรมิการขายในชว่งต่างๆ ของปี เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารคารแ์ครเ์กดิการ

ตดิตามอยู่ตลอดเวลา โดยผูป้ระกอบการอาจจะมกีารลดราคาในช่วงฤดูฝน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนิ ธํารง

วทิวสั (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารร้านคาร์แคร์และศกึษาปจัจยัทางการตลาดบรกิาร ที่มผีลต่อการ

เลอืกใช้บรกิารร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอําเภอ เมอืงขอนแก่น พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มี

ความสมัพนัธ์กบัเลือกใช้บรกิารคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการเขา้รบับรกิาร        

คารแ์ครแ์ตกต่างกนั  

 ดา้นประเภทรถยนต์ทีใ่ชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ทีม่ปีระเภทรถยนต์ทีใ่ชง้านแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ใช้บรกิารคาร์แคร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารคาร์แคร์ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีใ่ชร้ถยนตข์นาดเลก็ (ขนาดความจกุระบอกสบู น้อยกวา่ 1,600 

cc.) ใหค้วามสาํคญัในความคุม้ค่าในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ ผูป้ระกอบการควรมป้ีายเพื่อบอกราคาจําแนกตามขนาด

ของรถยนต์ที่ชดัเจน และมีการโฆษณาสทิธปิระโยชน์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ดนุพล อภิธรรม

พทิกัษ์ (2556) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรม การใชบ้รกิารสถานีลา้ง

และทําความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรีของผู้บริโภค พบว่า ประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน ที่แตกต่างกนัมผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและทาํความสะอาดรถยนตด์า้นงบประมาณในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 
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 ดา้นอายุการใชง้านรถยนต์ ผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์ทีม่อีายุการใชง้านรถยนต์แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้

บริการคาร์แคร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารคารแ์ครท์ีม่รีถยนต์อายุการใชง้าน 1 ปีขึน้ไป ถงึ 3 ปี ใหค้วามสาํคญัใน

การดูแลรถยนต์ ผูป้ระกอบการควรตระหนักดา้นการดูแลลูกคา้ ดว้ยการหมัน่ดูแลพนักงาน ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนใน

แผนปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดั เพือ่ใหก้ารบรกิารเป็นมาตรฐานเดยีวกนั สรา้งใหพ้นกังานมคีวามสาํนึกในงานบรกิาร ให้

เป็นการบรกิารทีอ่อกมาจากใจ มคีวามสุภาพ และเอาใจใส่รถยนต์ของผูใ้ชบ้รกิารเสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ดนุพล อภิธรรมพทิกัษ์ (2556) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม การใช้

บรกิารสถานีลา้งและทาํความสะอาดรถยนตใ์นพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบรุขีองผูบ้รโิภค พบวา่ อายกุารใชง้านรถยนต ์ทีแ่ตกต่างกนัมี

ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและทาํความสะอาดรถยนตด์า้นงบประมาณในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในมุมมองของลูกคา้ ไดแ้ก่ คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั 

ต้นทุนในการใชบ้รกิาร ความสะดวก ความสบาย การตดิต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความสาํเรจ็ในการตอบสนอง

ความตอ้งการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า 

 ดา้นความสบาย ของผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการ

ใชบ้รกิารคารแ์ครต่์อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากความโดดเด่นชดัเจนของแผ่นป้ายทางเขา้

ร้านมผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร รวมทัง้ความสะอาดของสถานที่และห้องน้ํา เพื่อให้สถานที่มคีวามสะอาดและเป็น

ระเบยีบ เรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารคารแ์ครร์ูส้กึสบายเกดิความประทบัใจในการเขา้มาใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ดนุพล อภิธรรมพทิกัษ์ (2556) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรม การใชบ้รกิารสถานีลา้งและทําความสะอาดรถยนต์ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุรขีองผูบ้รโิภค พบว่า ดา้นการสรา้งและ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานีลา้งและทาํความสะอาดรถยนตด์า้นงบประมาณใน

การใชบ้รกิาร  

 ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ของผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครด์า้นคา่ใชจ้่ายใน

การใช้บรกิารคารแ์ครต่์อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากการสื่อสารรายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร รวมทัง้สทิธปิระโยชน์การสง่เสรมิการขายทีถู่กตอ้งชดัเจน ใหผู้ใ้ชบ้รกิารคารแ์ครเ์กดิการตดิตามอยู่ตลอดเวลา

ในการเขา้รบับรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดนุพล อภธิรรมพทิกัษ์ (2556) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรม การใช้บรกิารสถานีล้างและทําความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุรขีอง

ผู้บริโภค พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีล้างและทําความสะอาดรถยนต์          

ดา้นงบประมาณในการใชบ้รกิาร 

 ดา้นการดแูลเอาใจใส ่ของผูใ้ชบ้รกิารคารแ์คร ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์ครด์า้นค่าใชจ้่ายใน

การใชบ้รกิารคารแ์คร์ต่อครัง้และด้านจํานวนครัง้ในการใช้บรกิารคาร์แคร์ต่อเดอืน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 

0.01 เน่ืองจากการดูแลใหเ้กดิความประทบัใจ ดว้ยมาตรฐานการใหบ้รกิารของพนักงาน มพีนักงานอธัยาศยัด ีสุภาพ 

และเต็มใจให้บริการ พนักงานรบัคําสัง่ปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง นัน้มีความสําคญัต่อการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ ดนุพล อภิธรรมพิทกัษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรม การใชบ้รกิารสถานีลา้งและทาํความสะอาดรถยนตใ์นพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบรุขีองผูบ้รโิภค พบว่า ดา้นบุคคล มผีลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการสถานีล้างและทําความสะอาดรถยนต์ด้านงบประมาณในการใช้บริการ และสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ณภทัร ศรยีาภยั (2554) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อ พฤติกรรมการใช้

บรกิารคารแ์ครข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ   มหานคร พบว่า ดา้นบุคคลากร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคารแ์คร์

ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศกึษาเกีย่วกบัดา้นความตอ้งการของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร ตลอดจนความตอ้งการทีอ่ยากใหค้ารแ์คร์

เพิม่เตมิการใหบ้รกิาร เพื่อจะนําผลทีไ่ดม้าใชป้รบัปรุง และพฒันาใหด้ยีิ่งขึน้  

 2.  ควรศกึษาถงึแนวทางในการวางแผน หรอืกําหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อจะไดท้ราบถงึจุดอ่อน จุด

แขง็ของศนูยบ์รกิารคารแ์คร ์เพือ่ทีจ่ะไดน้าขอ้มลูมาปรบัปรุงแกไ้ขจดุอ่อนของทางศนูยบ์รกิารคารแ์ครแ์ละเสรมิจุดแขง็

ของคารแ์ครใ์หส้งูยิง่ขึน้ เพือ่ใหล้กูคา้หนัมาใชบ้รกิารกบัทางคารแ์ครเ์พิม่มากขึน้ 

 3.  ควรศกึษาปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการใชบ้รกิารคารแ์คร ์ซึง่สามารถนํามาปรบัปรุง 

เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและตดัสนิใจใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

 4.  ควรทําการศึกศาเพิม่เติมในส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า แบบเจาะจงเป็นงานวิจัย                

เชงิคุณภาพ เพื่อทราบความต้องการในรายละเอยีดรายด้านเพิม่ขึน้ และเพื่อศกึษาความเหมาะสมในการให้บรกิาร         

ด้านต่างๆ ของส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า โดยนําผลการศึกษานัน้ๆ มาปรบัใช้ในด้านกลยุทธ์ทาง

การตลาดของคารแ์คร ์

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได ้ ดว้ยความเอื้อเฟ้ือและการใหค้วามช่วยเหลอืทัง้ทางตรงและทางออ้มจาก

คณาจารยผ์ูป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหก้ารอบรมสัง่สอน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทาํสาร

นิพนธ ์รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติทีด่ใีนอนาคตต่อไป 

 ผูว้จิยัขอกราบพระคุณ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาให้ความอนุเคราะห์

เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา เสยีสละเวลาอนัมค่ีา ในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง ให้คําปรกึษาและคําแนะนําเป็นอย่างด ี           

จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ นอกจากน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา และ           

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีช่่วยกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอื ดูแล

ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง รวมทัง้แนะนําแนวทาง และแนวความคดิต่างๆ จนสารนิพนธเ์สรจ็เป็นรปูเล่มสมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ และ

คณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ ทกัษะต่างๆ 

รวมถงึแนวคดิทีเ่ป็นระบบ ทัง้น้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุเจา้อาจารยท์กุท่านดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าที ่ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ และ

บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทกุทา่น 

 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

ตลอดจนกรอกแบบสอบถามจนกระทัง่ผูว้จิยัไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 ขอขอบพระคุณครอบครวัอนัเป็นทีร่กั บดิา มารดา ทีเ่ป็นแรงผลกัดนั ตลอดจนเป็นกาํลงัใจทีส่าํคญัในการทาํ

ใหผู้ว้จิยัต่อสูอุ้ปสรรค จนผ่านพน้ความยากลาํบาก และประสบความสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วขอ้ง อกีทัง้นําไปเป็นประโยชน์ในทางหลกัวชิาการ

ต่อไป คุณงามความด ี และประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมบูชาคุณบดิามารดาผูม้พีระคุณ และ

บรูพาจารยท์กุทา่นทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา อบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยั 
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