รายงานศึกษาปญหาพิเศษ
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

นางสาวสิเรียม อยูคง
นางสาวรัตติยา ออนละมุล

การศึกษาปญหาพิเศษเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202-2202
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปการศึกษา 2555
แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ชื่อเรื่อง

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มผี ลตอการ
ตัดสิ นใจเลือ กใชบ ริ ก ารคารแคร กรณีศึก ษา ผู ใชบริ ก ารคาร แคร ในเขตอําเภอเมื อ ง
จังหวัดยโสธร

ผูศึกษา

นางสาวสิเรียม อยูคง
นางสาวรัตติยา ออนละมุล

ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา

นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
การขายและการตลาด

ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

บทคัดยอ
จากการศึกษาปญหาพิเ ศษ เรื่อ ง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจั ยทางการ
ตลาดที่มีผลตอการตัดสิ นใจเลือกใชบริการคารแคร กรณีศึกษา ผูใชบริการคาร แครในเขตอําเภอเมือ ง
จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ของประชาชนผูใชบริการคารแครในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการคารแครของ
ประชาชนในเขต อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานบริการ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดาน
บริการ อันดับหนึ่ง คือเรื่องคุณภาพของบริการสะอาด เรียบรอย มันวาว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2336 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องมีบริการ
เสริมใหเลือก มากมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2086 แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก และเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2002 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานราคา พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา
อันดับหนึ่ง คือเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2015 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องราคาที่ใหบริการต่ํากวาที่ราน
อื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1706 แปรความหมายไดวาอยูในระดับปาน

กลาง และเรื่องมีสวนลดให กรณีใชบริการประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.1700 แปรความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง
การศึก ษาองคป ระกอบดานสถานที่ พบวา ความคิดเห็นของกลุ มตัวอยางเกี่ ยวกับ ปจ จัยดาน
สถานที่ อันดับหนึ่ง คือเรื่องมีการจัดอุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใชบริการลางรถไวอยางเปน
ระเบียบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1897 แปรความหมายไดวาอยูใน
ระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องความสะอาดของสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1838 แปรความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และเรื่ องมีการตกแตง รานอยางสวยงามและ
ทั นสมั ยน าเขามาใชบ ริ ก าร มี คา เฉลี่ ยเท ากั บ 3.77 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.1836 แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานการสงเสริมการตลาด พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่ง คือเรื่องมีปายบอกชื่อสินคาใหเห็นอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1808 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันอับสอง
คือเรื่องมีการโฆษณาออกอากาศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1673 แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง และเรื่องมีของสมนาคุณให(ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มีสะสมคูปอง) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1655 แปรความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง
การศึกษาองคประกอบดานจิตวิทยา พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกั บปจจัยดาน
จิตวิทยา อั นดับหนึ่ง คือเรื่อ งคุณภาพและชื่อเสียงของร านคารแคร เป นที่ รูจั กและยอมรั บ มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1975 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง
คือเรื่องมีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูที่มาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1897 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก และเรื่องเปนรานเกาแกที่เปด
ใหบริการมานาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1825 แปรความหมายไดวาอยู
ในระดับมาก
การศึกษาองคประกอบดานอื่นๆ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆ
อันดับหนึ่ง คือเรื่องมีผูนิยมมาใชบริการเปนจํานวนมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1982 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องมีญาติ เพื่อนเคยใชมากอน
แลวแนะนําให มาใชบ ริก าร มี คาเฉลี่ ยเทากับ 3.89 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 0.1905 แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก และเรื่องผูบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1715 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก

คํานํา
การศึกษาป ญหาพิเศษในครั้งนี้ส ามรถสําเร็จลุ ลวงไปดวยดีพร อมทั้ง ไดผ ลงานที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับธุรกิจ ที่เ กี่ยวของ เพราะไดรับ ความกรุณา และชวยเหลื ออยางดียิ่ง จากคณะครู แผนก
วิชาการขายและการตลาด ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา และไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง ในการใหคําแนะนํา
และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จสมบูรณเรียบรอยดวยความเอาใจใส
เปนอยางยิ่งมาตลอดผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจ
คอยใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เสมอมา
ทายสุด ขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
และรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ จนการศึกษาปญหาพิเศษฉบับนี้มีความสมบรูณอยางที่ตั้งใจไว

สิเรียม อยูคง
รัตติยา ออนละมุล

สารบัญ
บทที่
1 บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
วัตถุประสงคของการศึกษา
ตัวแปรในการศึกษา
ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
นิยามศัพท
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ ริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจคารแคร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3 วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสรางเครื่องมือในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร
5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม

หนา
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
7
16
25
31
34
34
35
35
36
36
39
39
39
39
59
59
62
63
65

ภาคผนวก

68

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดง จํานวน รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามเพศ
2 แสดง จํานวน รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามอายุ

หนา
39
40

3 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
ระดับการศึกษาหรือระดับการศึกษาที่กําลังศึกษา

40

4 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

41

5 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
6 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
รานที่มาใชบริการมากในปจจุบัน

42

7 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
สถานะของรถที่นํามาใชบริการทีร่ าคารแคร

42

8 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการที่รานคารแคร

43

9 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
ระยะเวลาทีม่ าใชบริการทีร่ านคารแคร
10 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม

43
44

แหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการทีร่ านคารแคร
11 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม

44

เหตุผลที่เปลี่ยนมาใชบริการทีร่ านคารแครในปจจุบัน
12 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่พอใจมากทีส่ ุด

45

เมื่อเขามาใชบริการที่รานคารแคร
13 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

45

ชวงเวลาในแตละวันที่มาใชบริการทีร่ านคารแคร
14 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมาย ของปจจัยดาน
โรงภาพยนตรและภาพลักษณ

46

15 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม
ชวงฤดูที่นํารถมาใชบริการที่คารแครบอยที่สุด

46

16 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ประเภทบริการที่นิยมเลือกใชจากรานคารแคร

47

17 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานบริการ

48

สารบัญตาราง (ตอ)
ตางราง
18 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานบริการ
19 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานราคา

หนา
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20 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานราคา
21 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานสถานที่
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22 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานสถานที่
23 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง
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จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
24 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และความหมายของปจจัยดานการสงเสริม
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25 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานจิตวิทยา
26 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานจิตวิทยา
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27 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานอื่นๆ
28 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานอื่นๆ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
ปจจุบันประเทศไทยมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม มี การพั ฒนาและเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็ ว
ประชาชนตองดิ้นรน มีการแขงขันอยางเห็ นไดชัด เพื่อการดํารงชีพให อยูอยางสะดวก และสบายขึ้น
การสัญจรไปมาจึงตองอาศัยความรวดเร็ว ทําใหประชาชนทั่วไปตองใชรถยนต เพื่อ ที่จ ะไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน นับจากป พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจไดชะลอตัว
ลงเนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกตกต่ําลง จากนั้ นได เ ริ่ ม ดี ขึ้นในยุครั ฐ บาลป จ จุ บั น รถยนตยิ่ง มี
ความสําคัญมากขึ้น โดยจะเห็นไดวายอดขายรถยนตของแตละบริษัท 7 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ค.) พ.ศ.
2546 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับป พ.ศ. 2545 ดังนี้ อันดับที่ 1 บริษัทโตโยตา 101,910 คัน
เพิ่ม 35.2% อันดับที่ 2 บริษัท อีซูซุ 72,759 เพิ่มขึ้น 55.1% อันดับที่ 3 ฮอนดา เพิ่ม 42.6% (ไทยรัฐ
2548 : เว็บ ไซต) ซึ่ งเปนขอมู ลที่ ชี้ใหเ ห็ นวารถยนตมีความสําคัญ ตอ การดํารงชีวิตของประชาชน
เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยดีขึ้น ดังจะเห็นไดวาไทยสามารถใชหนี้ IMF
สําหรับ จังหวัดยโสธรนั้นทีอัตราเพิม่ ขึ้นของการซื้อรถยนตมาใชประโยชนดังนี้ โดยขอมูลจาก
ขนสงจังหวัดยโสธร รถยนตสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (ร.ย.1) มีอัตราการซื้อในป พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้น
1571 ป พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้น 2111 และป พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้น 3309 รถยนตสวนบุคคลเกิน 7 คน
(ร.ย.2) มีอัตราการซื้อในป พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้น 90 ป พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้น 142 และป พ.ศ. 2545
เพิ่มขึ้น 211 รถบรรทุกสวนบุคคล (ร.ย.3) มีอัตราการซื้อในป พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้น 3748 ป พ.ศ. 2544
เพิ่มขึ้น 3384 และป พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้น 5054 เปรียบเทียบจํานวนรถในภาพรวมทั้งหมดพบวาจํานวน
รถยนตตาม พ.ร.บ. รถยนตป 2543 เพิ่มขึ้น 27340 ป 2544 เพิ่มขึ้น 31489 และป 2545 เพิ่มขึ้น
45079 ตามลําดับ
จากสถิติจ ะเห็ น ไดวา รถยนตถูก ซื้ อ มาใชป ระโยชนม ากขึ้นทุ ก ป ดัง นั้น เพื่ อ ให ก ารดํารงชีวิ ต
เหมาะสมกั บสภาพปจ จุบัน รถยนตจึงเป นสิ่งจําเป นสําหรับการดําเนินชีวิตหรืออาจจะเรียกไดวาเป น
ปจจัยที่ 5 เนื่องจากการดํารงชีวิตที่ตองแขงขัน ประชาชนตองการความรวดเร็วในการประกอบอาชีพ
และการใชรถยนตเพื่อใหสะอาดเหมาะสมกับภาวะอาชีพ รถยนตจึงเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีพ

การรั กษาความสะอาดรถยนตและการบํ ารุงรั กษารถยนตเพื่อ ใหมีอ ายุการใชง านของรถยนตคุม คากั บ
เงินทุนที่ใชซื้อไปจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูใชรถยนตตองปฏิบัติกัน
จังหวัดยโสธรเปนจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานทีม่ ีประชากรอาศัยในเขตอําเภอเมืองยโสธรอยูถึง 130,114
คน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 2554 : เว็บไซต) การดํารงชีวิตของประชากรมีการแขงขันมากขึ้น
เนื่องจากความเจริญของเศรษฐกิจ ดังนั้น รถยนตจึงมีความสําคัญในการดํารงชีพ เพื่อใหการ
ดํารงชีวิตสะดวกและรวดเร็วทันเวลาตอการทําธุรกิจ การนํารถไปใชบริการที่คารแครจึงเปนสิ่งอํานวย
ความสะดวก ประหวัดเวลาใหแกผูใชรถยนตในการดูแลรักษาสภาพรถของตนเอง เพื่อใหคุมคากับเงินที่
ซื้อไป จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูใชรถยนตสวนใหญปฏิบัติกัน
สําหรับจังหวัดยโสธร มีจํานวนรานคารแครเปดใหบริการหลายแหง ดังนั้นการใชบริการที่คาร
แครจึงเปนสถานที่ที่ผูใชรถยนตนํารถยนตไปใชบริการอํานวยความสะดวกกันเพื่อที่จะไดประหยัดเวลา
และนําเอาเวลาที่นํารถไปลางเองไปทําการอยางอื่นที่มีประโยชนทางดานการประกอบอาชีพ มากกวาที่
จะมาลางรถ เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถ จึงเปนผลใหรานคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มี
การแขงขันกันพัฒนา ปรับปรุงกิจการเพื่อที่จะใหผูบริโภคเกิดความพอใจและมาใชบริการกับรานใหมาก
ที่สุด
ดังนั้นจึงทําใหผูศึกษาตัดสินใจทําการศึกษาถึงปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาร
แครของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจคารแครนําไปใชปรับปรุง
ธุรกิจของตน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ของประชาชนผูใชบริการคารแครในเขต
อ. เมือง จ.ยโสธร
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการคารแครของ
ประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร
1.3 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรตน : ลักษณะทางประชากรศาสตร ของประชาชนผูใชบริการคารแครในเขต อ.เมือง
จ.ยโสธร
ตัวแปรตาม : เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการคารแคร
ของประชาชน ในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร

1.4 ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.4.1.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
1.4.1.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
1.4.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ ริโภค
1.4.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจคารแคร
1.4.2 ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา
1.4.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร ที่มี
อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
เริ่มตัง้ แตวันที่ 15 ตุลาคม 2555 – 15 กุมภาพันธ 2556
1.5 นิยามศัพท
ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ประชาชนผูใชรถยนตที่อาศัยอยูในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร
ที่ใชบริการคารแครในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร
ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคารแครของ ประชาชนในเขต อ.
เมือง จ.ยโสธร ประกอบดวย
1.5.1 ผลิตภัณฑไดแก บริการตางๆในรานคารแคร
1.5.2 ราคา ไดแก ราคาคาบริการทีผ่ ูมาใชบริการจายตอการใชบริการแตละครัง้
1.5.3 ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ทําเลที่ตั้งของรานคารแคร และชองทางในการนําเสนอ
บริการ การสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย การสงเสริมการขาย
โดยใช พนักงานขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ และการบอกกลาว แบบปากตอ
ปาก
1.5.4 บุคคลหรือผูท ี่มีสวนเกี่ยวของกับการบริการ ไดแก พนักงานที่ใหบริการลูกคา พนักงานใน
องคกร
1.5.5 การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก สถานที่ และเครื่องมือ อุปกรณ
ตางๆที่นํามาใชเพื่อใหบริการลูกคา

1.5.6 กระบวนการใหบริการ ไดแก ขั้นตอนของงานประจําตางๆ ที่ใหบริการแกลูกคาเพือ่ สราง
ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย
1.5.7 รถยนต หมายถึง รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (ร.ย.3)
ที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. 2522
1.5.8 คารแคร หมายถึง รานที่ใหบริการแกผูใชรถยนต ในการทําการลางอัดฉีด ขัดเงาสี
เคลือบสี เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ซักลางเบาะรถยนต ดูดฝุน เปลี่ยนไสกรองอากาศ ซึ่ง
รานจะตั้งอยูแบบเอกเทศนหรืออยูก ับปมน้ํามัน
1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.6.1 เปนขอมูลสําหรับผูประกอบการธุรกิจรานคารแคร ในการพัฒนาปรับปรุงใหบริการธุรกิจราน
คารแคร ใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของลูกคาตอไป
1.6.2 เปนประโยชนประชาชนผูส นใจขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจรานคารแคร
1.6.3 สามารถนําขอมูลที่ไดจาการศึกษามาใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด เพื่อให
ผูใชบริการธุรกิจรานคารแครมีความพอใจสูงสุด

1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึก ษาเรื่ อ ง การศึก ษาลั ก ษณะทางประชากรศาสตร และป จ จั ยทางการตลาดที่ มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร สามารถกําหนด
เปนกรอบแนวความคิดในการศึกษาดังนี้

ลักษณะทางประชากรศาสตร
- เพศ
- สถานภาพ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายไดสวนบุคคลตอเดือน

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคารแคร
ของประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร

-

-

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัด
จําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคารแครของประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎี แนวความคิด
และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีประเด็นที่เปนสาระสําคัญในการศึกษา
ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจคารแคร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529 : 312 - 315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะห ตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะแตกตางกันไป โดยมีความแตกตางทาง ประชากรศาสตร
จะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ
1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พสิ ูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่ ตางกัน
สงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศน ของเด็กวัยรุน
พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุน หญิงสนใจภาพยนตร
วิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวาชาย และหญิงมีการ สื่อสารและรับสือ่ ไมตางกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติ กรรม
นั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยน พฤติกรรมก็
ยิ่งยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ (I.L.Janis and D.Rife)
ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้น ตามอายุของคนที่
เพิ่มขึ้น อายุยังมีคามสัมพันธของขาวสาร และสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัย ตางกันก็ยังมีความตางกัน
โดยจะพบวา ภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคน หนุมสาว สูงกวาผูสูง อายุ เปนตน

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรทีส่ ําคัญมากทีม่ ีผลตอประสิทธิภาพของ การ
สื่อสารของผูรบั สาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา การศึกษาของผูร ับสารนั้นทําใหผูรบั สารมีพฤติ กรรมการ
สื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มกี ารศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และ มักเปดรับสื่อ
สิ่งพิมพมาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได เชื้อชาติ
ตลอดจนภูมหิ ลังของครอบครัวเปนปจจัยที่มอี ิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงาน
หลายเรื่องที่ไดพสิ ูจนแลววาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนัน้
มีอิทธิพลตอทัศนคติและ พฤติกรรม
ของคน

การแบ งส วนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว จํ านวนสมาชิก ในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลั กษณะดาน
ประชากรศาสตร เ ปนลั ก ษณะที่ สํ าคัญ และสถิติที่ วัดไดของประชากรและชวยในการกํ าหนด ตลาด
เปาหมายในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและ ความรูสึกของ
กลุมเปาหมาย นั้นขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย
(ศิริวรรณ เสรีรัตน 2538 : 41)
คนที่มี ลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมี ลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน.
2533:112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ เพศ
หญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี ความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธ พันธอันดี
ใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers ; & Yates 1980 : P87) นอกจากนี้
เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และ ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะ
วัฒนธรรม และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่ อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะ คนที่อายุ
มากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคน ที่มีอายุนอย
เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คน ที่มีอายุมากมักจะ
ใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง

3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มี
การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูร ับสารที่ดี เพราะเปนผูม ีความกวางขวางและ เขาใจสารได
ดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี การศึกษาต่ํามักจะ
ใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูม การศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็ จะใชสื่อสิง่ พิมพ วิทยุ
โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสือ่ สิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดและสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มี
อิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูร ับสารทีม่ ีตอผูส งสาร เพราะแตละคนมี วัฒนธรรมประสบการณ
ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน เดอรเฟอร (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. : 645 -646 ; อางอิงจาก
Defleur, Melvin. 1996. Theories of Mass Communication) ไดเสนอทฤษฎีที่กลาวถึงตัวแปร
แทรก (Intervening Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร
โดยใหเห็นวา ขาวสารมิไดไหล ผานจากสื่อมวลชนถึงผูรับสาร และเกิดผลโดยตรงทันที แตมีปจจัย
บางอยางที่ เกี่ยวของกับตัวผูรับ สารแตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับ
ขาวสาร นั้น DeFleur ได สอน ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้
ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) เดอรเฟอร
(DeFleur. 1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตาง ระหวาง ปจเจกบุคคลดังนี้
1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
2. ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทางรางกายของ แต ละ
บุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
3. มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป อยาง
กวางขวาง
4. จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยมและความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะ ทาง
จิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไขที่
กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาท อยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ 2541 : 35) ประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้

2.2.1. ผลิตภัณฑ (Product)
คําวา “ผลิตภัณฑ” มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังตัวอยางตอไปนี้
ฟลิปป คอทเลอร (Philip Kotler 1997 : 520) ผลิตภัณฑ คือสิ่งใด ๆ ที่ตองการนําเสนอตอ
ตลาดเพื่อสนองความจําเปนหรือความตองการ
สุดาพร กุณฑลบุตร (2549 : 133) ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาและบริการที่กจิ การนําเสนอ
ขายตอผูบริโภคหรือลูกคา
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 35) ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑ
จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได โดยลูกคาจะ
พิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการ คือ
2.2.1.1. รูปลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
2.2.1.2. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ
2.2.1.3. ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคณ
ุ คาของผลิตภัณฑนั้น
การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1. ความแตกตางของผลิตภัณฑทางการแขงขัน เปนการกําหนดลักษณะผลิตภัณฑให แตกตาง
จากคูแขงขันและสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได การสรางความแตกตางสามารถทํา ไดดวยวิธีการ
ตางๆ คือ (1) ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (2) ความแตกตางดานบริการ (3) ความแตกตางดาน
บุคลากร (4) ความแตกตางดานภาพลักษณ
2. พิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชนประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การ
บรรจุภัณฑ ตราสินคา
3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่
แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งตองคํานึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น
5. กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) หรือระดับของผลิตภัณฑ (product
level) เป นการพิ จ ารณาถึ ง คุณสมบั ติข องผลิ ตภัณ ฑ ที่ นัก การตลาดต อ งนํ ามากํ าหนดลั ก ษณะของ

ผลิตภัณฑในการตอบสนองความตองการของตลาด นักการตลาดตองคํานึงถึงระดับความคาดหวังของ
ผูบริโภคตอผลิตภัณฑ โดยแบงระดับของผลิตภัณฑออกเปน 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑหลัก (Core product) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑที่ผูบริโภค
ไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง เปนความคาดหวังระดับพื้นฐานที่ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible product หรือ Formal Product) หมายถึง ลักษณะ
ทางกายภาพที่ผูบริโภคสามารถรับรูได ซึ่งเปนสวนเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณขึ้นหรือเชิญชวนให
ใชมากยิ่งขึ้น ไดแก
2.1 คุณภาพ (Quality) ของตัวผลิตภัณฑ คุณภาพเปนสิ่งบงบอกวา ผลิตภัณฑมีขีด
ความสามารถในการปฏิบั ติง านไดเ พียงใดและทนทานแคไหน การกําหนดคุณภาพผลิตภัณฑที่ดีตอ ง
กําหนดใหตรงกับความตองการของผูซื้อ
2.2 รูปรางลักษณะ (Feature) ของตัวผลิตภัณฑ เปนเครื่องมือในการเพิ่มทางเลือกใหแก
ตลาดและทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตางไปจากคูแขงขัน
2.3 รูปแบบ (Style) ของตัวผลิตภัณฑ เปนลักษณะภายนอกของตัวผลิตภัณฑ เชน มี
รูปแบบทันสมัย ใชงานงาย สะดวกตอการพกพา
2.4 บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบ และการผลิต
สิ่งบรรจุหรือสิ่งหอหุมผลิตภัณฑ

2.5 ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา เครื่องหมาย สัญลักษณ การออกแบบ หรือสวนประสมของ
สิ่งดังกลาวรวมกัน ระบุ ถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุ มของผูขาย แสดงความ
แตกตางของสินคาหรือบริการของผูขายจากคูแขงขัน
3. ผลิตภัณฑคาดหวัง (Expected product) หมายถึง คุณลักษณะและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ
สินคาที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงเมื่อมีการซื้อสินคา
4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) หมายถึง คุณคาที่เพิ่มเขาไปในผลิตภัณฑมากกวาที่
ลูกคาคาดหวัง หรือบริการที่ผูซื้อจะไดรับควบคูไปกับการซื้อสินคา ประกอบดวยบริการกอนและหลังการ
ขายตาง ๆ ดังนี้ (4.1) การติดตั้ง (Installation) (4.2) การขนสง (Transportation) (4.3) การ
รับประกัน (Insurance) (4.4) การใหสินเชื่อ (Credit) (4.5) การใหบริการอื่น ๆ (Services)

5. ผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (Potential product) หมายรวมถึงผลิตภัณฑควบที่เปนไปไดทั้งหมด
ที่นําเสนอออกมาเปนรูปธรรม หรือเปนสินคาในอนาคตซึ่งเปนความพยายามของธุรกิจที่จะหาวิธีใหม ๆ
ในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน
2.2.2. ราคา (Price)
อีวานส และ เบอรแมน (Evans; & Berman 1985 : 532) ราคา หมายถึง สิ่งแสดงมูลคา
ของผลิตภัณฑแกผูขายและผูซื้อ
สุปญญา ไชยชาญ (2534 : 37) ราคา สําหรับผูซื้อแลวยอม หมายถึง มูลคาที่กําหนดใหแก
สิ่งที่นํามาแลกเปลี่ยนกับผูขาย สิ่งที่ผูซื้อนํามาแลกเปลี่ยนคืออํานาจซื้อ สิ่งที่ผูซื้อไดไปจากผูขายคือความ
พอใจหรืออรรถประโยชน
สุดาพร กุณฑลบุตร (2549 : 132) ราคา หมายถึง ราคาขายของผลิตภัณฑหรือบริการที่
กิจการนําเสนอสูผูบริโภค
คอทเลอร และอารมสตรอง (Kotler; & Armstrong 1999 : G7) ราคา หมายถึง จํานวน
เงินที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ แสดงเปนมูลคาที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่
ไดรับจากการใชสินคาและบริการ
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับ
ราคา ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ราคาจึงสรางใหเกิดรายไดจากการขาย และนําไปสู
การสรางกําไรในที่สุด ดังนั้นผูกํ าหนดกลยุทธดานราคาตองวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งราคา
ผลิตภัณฑ โดยแยกการพิจารณาออกเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี้
2.1 ปจจัยภายใน ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ คือ
2.1.1 ปจจัยภายในองคการ ประกอบดวย ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการตั้งราคา เชน ฝายการ
ผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้งนโยบายในการตั้งราคาของบริษัท
2.1.2 เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ วัตถุประสงคของการตั้งราคาตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงคทางการตลาด วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ เชน ถาบริษัทตองการ
เปนผูนําตลาด วัตถุประสงคทางการตลาดนาจะเปนสวนครองตลาดสูงสุด และวัตถุประสงคดานราคา ตอง
ตั้งราคาใหต่ําเพื่อมุงใหไดยอดขายสูงและสวนครองตลาดสูงดวย

2.1.3 ตนทุน ราคาจะตองคํานึงถึงตนทุนทั้งสิ้นบวกดวยกําไรที่ตองการ โดยทั่วไปราคาต่ําสุดจะ
ไมต่ํากวาตนทุนผันแปรตอหนวย การตั้งราคาบางครั้งอาจต่ํากวาทุนเพื่อจูงใจใหลูกคาเขามาซื้อสินคาใน
ราน
2.1.4 ลักษณะผลิตภัณฑ ผูผลิตจะตั้งราคาที่แตกตางกัน กลาวคือ (1) ผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
ดีเดนหรือเปนเอกลักษณจะตั้งราคาสูง (2) ผลิตภัณฑที่มีตราสินคาที่มีชื่อเสียงมีแนวโนมที่จะตั้งราคาสูง
(3) ชนิดของผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑ และสวนประสมผลิตภัณฑ (4) การใหบริการเสริมตาง ๆ เชน การ
ขนสง การรับประกัน การใหสินเชื่อ และมีผลทําใหราคาตางกัน
2.1.5 ลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ มีดังนี้ (1) ขั้นแนะนํา ราคาอาจสูงหรือต่ําก็ไดขึ้นอยูกับ
ลักษณะผลิตภัณฑ ลูกคา และการแขงขัน (2) ขั้นเจริญเติบโต มีแนวโนมที่จะลดราคาลงเพื่อขยายสูกลุมที่
มีรายไดต่ํากวา (3) ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ มีแนวโนมจะแขงกันลดราคา (4) ขั้นตกต่ํา ราคามีแนวโนมลดลง
เพื่อรักษาความตองการของลูกคา หรือขึ้นราคาสําหรับลูกคาที่มีความซื่อสัตยตอตราสินคาสูง
2.1.6 โปรแกรมการตลาดที่มีผลตอราคา ผลิตภัณฑการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด
จะทําใหเกิดคาใชจายทั้งสิ้น ราคาจะตองครอบคลุมคาใชจายเหลานี้ และบวกกําไรเพิ่มเขาไปดวย
2.2 ปจจัยภายนอก มีดังนี้
2.2.1 ความยืดหยุนของดีมานท เปนการพิจารณาวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลกระทบ
ตอปริมาณการเสนอซื้อสินคาของลูกคาอยางไร
2.2.2 ประเภทลูกคา ลูกคาเปาหมายที่มีรายไดสูง ก็จะตั้งราคาสูงสําหรับสินคาที่ ผูซื้อซื้อดวย
ความภาคภูมิใจ ลูกคาเปาหมายที่มีรายไดต่ํา มีแนวโนมที่จะตั้งราคาต่ําเนื่องจากมีความออนไหวตอราคา
มาก
2.2.3 ผูขายวัตถุดิบและปจจัยการผลิต วัตถุดิบและปจจัยการผลิต จะเปนตนทุนของสินคาและ
เปนราคาสินคาในที่สุด
2.2.4 ภาวการณ แขงขัน การแขงขันที่รุนแรงมีแนวโนมที่จะตั้งราคาต่ํา
2.2.5 ภาวะเศรษฐกิจ ในภาวะเงินเฟอ ราคามีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากตนทุนสูงขึ้น ในสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา ราคามีแนวโนมที่จะลดลงเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อ
2.2.6 จรรยาบรรณของนักธุรกิจ การตั้งราคาตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เชน ไมคา
กําไรเกินควร ไมตัดราคากันเกินไป เปนตน
2.2.7 กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตั้งราคา เชน การควบคุมราคาขั้นต่ํา และประกัน
ราคาขั้นสูง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายวาดวยการคากําไรเกินควร

วิธีการและเทคนิคที่ใชในการตั้งราคามีดังนี้
1. สวนลดและสวนยอมให (Discounts and allowances) สวนลด (Discounts) หมายถึง
สวนที่หักลดจากราคาที่กําหนดในรายการซึ่งผูขายลดใหกับผูซื้อ สําหรับการทําหนาที่การตลาดบางอยาง
แทนผู ขาย เชน สวนลดปริ มาณ สวนลดการคา ส วนลดเงินสด ส วนลดตามฤดูกาล สวนยอมให
(Allowances) หมายถึง สวนที่ลดใหกับผูบริโภค ลูกคา หรือคนกลาง สําหรับการกระทําบางอยางหรือ
การยอมรับบางอยางนอยกวาเกณฑปกติ มักเปนสวนลดที่ใหกับผูซื้อเพื่อทําการสงเสริมการตลาดใหกับ
ผูขาย หรือการที่ผูซื้อยอมรับสินคาดอยคุณภาพจากผูขาย
2. การตั้งราคาตามภูมิศาสตร (Geographical pricing) เปนการตั้งราคาที่ตองคํานึงถึงคาขนสง
ในการขนยายสินคาจากผูขายไปใหกั บผูซื้อ ซึ่งอยูที่ตาง ๆ กันตามแนวภูมิศาสตร อาจกํ าหนดความ
รับผิดชอบคาขนสงดังกลางดังตอไปนี้ (1) ผูซื้อเปนผูรับภาระทั้งหมด (2) ผูขายเปนผูรับภาระทั้งหมด (3)
ผูซื้อและผูขายรวมกันรับภาระดวยกัน การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตรมีวิธีตาง ๆ ดังนี้
2.1 การตั้งราคาสินคาแบบ F.O.B (Free On Board) ณ จุดผลิต วิธีการนี้ผูซื้อจะตอง
เปนผูจายคาขนสงทั้งหมด ผูขายจะจายเฉพาะคาขนถายสินคาลงสูพาหนะที่ใชในการขนยายเทานั้น
2.2 การตั้งราคาสงมอบราคาเดียว เปนวิธีการกําหนดราคาสงมอบสําหรับผูซื้อทุกคน
เทากันโดยไมคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของผูซื้อ
2.3 การตั้งราคาสงมอบตามเขต เปนการตั้งราคาที่ผูขายตองทําการแบงตลาดออก เปน
เขต ๆ ทางภูมิศาสตรแลวกําหนดราคาสําหรับแตละเขตแบบราคาสงมอบราคาเดียว
2.4 การตั้งแบบผูขายรับภาระการขนสง เพื่อที่จะเจาะตลาดที่ลูกคาอยูไกลออกไป
2.5 การตั้งราคาจากจุดฐานที่กําหนด ผูขายกําหนดจังหวัดบางจังหวัดขึ้นปนจุดฐานและ
คิดราคาขนสงสําหรับลูกคาทุกรายจากจังหวัดที่เปนจุดฐานไปยังที่ตั้งของลูกคา
3. การตั้งราคาผลิตภัณฑใหม (New product pricing strategy) มี 2 กรณี ดังนี้ (1) การตั้ง
ราคาระดับสูง (skimming pricing) เปนการตั้งราคาที่สูงเพื่อใหครอบคลุมตนทุนการพัฒนาสินคาใหม (2)
การตั้งราคาระดับต่ําเพื่อเจาะตลาด (Penetration pricing) กําหนดราคาแรกเริ่มไวต่ําเพื่อใหเขาถึงตลาด
วงกวางอยางรวดเร็ว
4. กลยุทธราคาเดียวกับกลยุทธหลายราคา (One-price and Flexible-price strategies)
5. การแสดงราคาสินคาตอหนวย (Unit pricing) เปนการใหขอมูลราคาทางการคาปลีก
6. การกําหนดราคาขายปลีกที่แนนอน (Retail price maintenance) เปนนโยบายราคาที่ผูผลิต
บางรายตองการควบคุมราคาขายปลีกสินคาของตนใหเปนราคาที่แนนอน

7. การตั้งราคาตามจิตวิทยา (Psychological pricing) ประกอบดวยวิธียอย 4 วิธี คือ
7.1 การตั้งราคาแบบแนวระดับราคา (Price lining)
7.2 การตั้งราคาสินคาที่แสดงถึงชื่อเสียงหรือการตั้งราคาเพื่อสัญลักษณสินคา (Prestige
pricing or symbolic pricing)
7.3 การตั้งราคาตามความเคยชินหรือการตั้งราคาตามประเพณีนิยม (Customary
pricing or traditional pricing)
7.4 การตั้งราคาเลขคี่หรือเลขคู (Odd or even pricing)
8. นโยบายระดับราคา (Price level policies) เปนนโยบายราคาเปรียบเทียบกับระดับราคา
ของคูแขงขันหรือระดับราคาตลาด ผูบริหารมีทางเลือกในการตั้งราคาได 3 แบบ คือ
8.1 กาการตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด (Pricing at the market)
8.2 การตั้งราคา ณ ระดับราคาสูงกวาตลาด (Pricing above the market)
8.3 การตั้งราคา ณ ระดับราคาต่ํากวาตลาด (Pricing below the market)
9. การตั้งราคาลอใจ (Leader pricing) เปนการตั้งราคาของธุรกิจคาปลีก โดยการลดราคาสินคา
บางตัวลงต่ํากวาทุนเปนการชั่วคราว เพื่อดึงดูดความสนใจใหลูกคาเขามาซื้อสินคาที่เปนตัวลอใจ โดยหวัง
วาจะขายสินคาอื่น ๆ ไดในราคาปกติ สินคาตัวลอเรียก ตัวยอมขาดทุน
10. การตั้งราคาเหยื่อลอ (Bait pricing) เปนการตั้งราคาของผูคาปลีก โดยการโฆษณาสินคาใด
สินคาหนึ่งในราคาต่ํากวาปกติเพื่อดึงดูดใหลูกคาเขาราน โดยหวังวาจะขายสินคาอื่นในราคาที่สูงกวาสินคา
ที่เปนตัวลอ เพื่อจะไดกําไรตอหนวยสูงกวา ไมไดตองการขายสินคาที่เปนตัวลอ
2.2.3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)
เสรี วงศมณฑา (2540 : 66) การจัดจําหนาย หมายถึง กลไกที่เกี่ยวของกับการทําใหสินคา
เคลื่อนยายจากผูผ ลิตไปถึงมือผูบ ริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 143) การจัดจําหนาย หมายถึง กระบวนการเคลื่อนยาย
ผลิ ตภัณฑ จ ากผู ผ ลิ ตไปยังผู บ ริ โภคหรือ ผู ใชซึ ง อาจจะมี หลายขั้นตอนและมีส วนรวมจากหลายบริ ษัท
โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจาก
องคการไปยังตลาด การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ (1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of
Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด (2) การ
สนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ

จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ประกอบดวยงานที่สําคัญตอไปนี้ (2.1) การขนสง
(2.2) การเก็บรักษาสินคาและการคลังสินคา (2.3) การบริหารสินคาคงเหลือ
ชองทางการจัดจําหนายโดยทั่วไปมีการเลือกใช 2 แบบ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.3.1 ชองทางตรง (Direct channel) เปนชองทางการจัดจําหนายที่ผูผลิตขายสินคา
โดยตรงใหกับผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม สามารถทําไดหลายรูปแบบ คือ
2.2.3.1.1 พนักงานขายออกขายสินคาตามแหลงที่อยูของลูกคา
2.2.3.1.2 ผูผลิตเปดสาขาและสํานักงานขาย
2.2.3.1.3 วิธีการอื่น ๆ เชน การใชจดหมายตรง การขายทางโทรศัพท เปนตน
2.2.3.2 ชองทางออม หมายถึง เสนทางที่สินคาเคลื่อนยายจากผูผลิตผานคนกลางไปยังลูกคา คนกลาง
อาจเปนตัวแทน ผูคาสง ผูคาปลีก หรือผูจัดจําหนาย มีรูปแบบดังนี้
2.2.3.2.1 ชองทางหนึ่งระดับ ประกอบดวยผูผลิต คนกลางคือผูคาปลีกและผูบริโภค
2.2.3.2.2 ชองทางสองระดับ ประกอบดวยคนกลางในชองทางสองฝาย คือ ผูผลิต
ผูคาสง ผูคาปลีก และผูบริโภค
2.2.3.2.3 ชองทางสามระดับ ประกอบดวยคนกลางสามฝาย คือ ผูผลิต ผูคาสง ผูคาสง
อิสระ ผูคาปลีก และผูบริโภค
การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายแบบใดจะตองสัมพันธกับกลยุทธดานอื่น ๆ ของกิจการ
ดวย ตัวอยางเชน การวางตําแหนงสินคา (Product positioning) ถาเปนสินคาระดับบนจะราคาสูง มี
คุณภาพพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม การกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองสอดคลองกับตําแหนง
สินคาสําหรับตลาดระดับบน อาจขายผานรานเฉพาะที่ที่จัดไว จํานวนไมมาก เพราะหากจัดชองทาง
จําหนายกระจายอยูจํานวนมาก เชนเดียวกับสินคาตลาดลางทั่วไป ภาพลักษณของสินคาจะลดลงไป
เปนตน
2.2.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)
สุปญญา ไชยชาญ (2538 : 268) การสงเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อขาวสารทุก
รูปแบบที่นักการตลาดนํามาใชเพื่อแจงขาวสาร ชักชวน หรือเตือนความจําผูบริโภค ใหทราบ ใหซื้อ ใหไม
ลืมสินคาหรือบริการของบริ ษัท ตลอดจนจินตภาพ เจตภาพ และกิจกรรมที่บริษัททําเพื่อ ประโยชน
สวนรวมของชุมชนหรือสังคม

สุดาพร กุณฑลบุตร (2549 : 251) การสงเสริมการตลาด เปนกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนให
การตลาดของกิจการเปนไปไดสะดวกและสงผลใหยอดจําหนายสูงขึ้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 453) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ
เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ หรือหมายถึง เครื่องมือที่ใชเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจ และเตือน
ความทรงจํา การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เครื่องมือใน
การติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งเครื่องมือหรือเลือกหลายเครื่องมือตองใชหลักการ
เลือกเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คู
แขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญ มีดังนี้
2.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ
ผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธการโฆษณาจะเกี่ยวของ
กับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา (2) กลยุทธสื่อ
2.2.4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูง
ใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (2) การจัดการ
หนวยขาย
2.2.4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึงกิจกรรมที่นอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวสารประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจให
ทดลองใช หรือซื้อโดยลูกคาในชองทางการจัดจําหนาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภคเรียกวา
การสงเสริมการขายทีม่ ุงสูผ ูบริโภค (2) การกระตุนคนกลางเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (3)
การกระตุนพนักงานขายเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย
2.2.4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
2.2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) เปนการ
ติดตอสื่อสารกับกลุม เปาหมายเพื่อใหเกิ ดการตอบสนองโดยตรง หรือ วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ไดแก (1) การขายทางโทรทัศน (2)
การขายโดยใชจดหมายทางตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายทางโทรทัศน วิทยุหรื อ
หนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ

ส่ วนประสมทางการตลาด
Marketing Mix
ผลิตภัณฑ
 สินคาใหเลือก
 คุณภาพสินคา
 ลักษณะ
 การออกแบบ
 ตราสินคา
ี หอ
 การบรรจุหบ
 ขนาด
 การบริการ
 การรับประกัน
 การรับคืนสินคา

ราคา
 การติดปายราคา
 สวนลด
 สวนยอมใหลูกคา
 ระยะเวลาในการ
ชําระเงิน
 ระยะเวลาการให
สินเชื่อ
 วิธีการชําระเงิน

ชองทางการจัด
จําหนาย
 ชองทางการ
จําหนายสินคา
 การครอบคลุม
 การเลือกคนกลาง
 ทําเลที่ตั้ง
 สินคาคงคลัง
 การขนส่ง
 การคลังสินคา

การสงเสริม
การตลาด
 การโฆษณา
 การขายโดยใช
พนักงานขาย
 การสงเสริมการขาย
 การประชาสัมพันธ
 การตลาดทางตรง

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลทําการคนหา การ
ซื้อ การใช การประเมินผลและการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองตอความ
ตองการของเขา (Schiffman & Kanuk 2007 : G3)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทํา
ของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของเขา (Solomon. 2002: 528)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และกิจกรรม
ของแตละบุคคล เมื่อทําการประเมินผล การจัดหา การใช และการใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการ
(Engel, Blackwell; & Minard. 1993 :5)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแตละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (using) และ
การใชจาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ (Blackwell & Miniard 1993 : 5)
นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการ คือ (1)
พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จถาสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (2) เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาดที่วาการทํา
ใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาด
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจผูบริโภคได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2541 : 124)
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะ
ความตองการพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกล
ยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึ งพอใจของผูบ ริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน.
2550: 125) คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่(งประกอบดวย
Who? , What?, Why? , Who? , When? , Where? , และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ
7Os ซึ่งประกอบดวย Occupants , Objects , Objectives , Organizations , Occasions , Outlets
และ Operations ดังนี้
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is the target market?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึงสิ่งที่
ผูบ ริโ ภคตอ งการซื้อ (Objects) เชน คุณสมบัติหรื อองคประกอบของผลิ ตภัณฑ (Product
component)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ของผูบริโภค ซึ่งจะตองศึกษาถึงปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อคือ ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อ
ทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผูริเริ่มผูมี
อิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ และผูบริโภค
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชนชวงเดือนใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน เปนตน
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา รานคา
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามที่ตองการทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้ อ (Operations) ซึ่ง ประกอบดวย การรั บรูป ญหา การคนหาขอมูล การ
ประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกภายหลังการซื้อ
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาพฤติก รรมของผูบ ริโ ภคใหเ ขาใจง ายขึ้น จํ าเป นตองมี การสร างตัวแบบ (Model) โมเดล
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุน
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ แลวจะ
มีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสิ นใจของผูซื้ อ (Buyer’s purchasing
decision) ดังภาพประกอบ 3

สิ่งกระตุนภายนอก

การตอบสนองของผูซื้อ
(Response = R)

( Stimulus =S )
สิ่งกระตุนทางการ
ตลาด

สิ่งกระตุน
อื่น ๆ

กลองดําหรือ
ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ Buyer’s
Characteristic)

(Marketing
Stimuli)
ผลิตภัณฑ

เศรษฐกิจ

ราคา

เทคโนโลยี

การจัดจําหนาย

การเมือง

การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณการซื้อ

การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม
ฯลฯ

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics)
ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture)
ปจจัยดานสังคม (Social)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)

ปจจัยภายนอก
( External factors)

ปจจัยภายนอก
( External factors)

1.ปจจัยทางวัฒนธรรม
(Cultural)
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน
(Culture)
1.2 วัฒนธรรมยอย
(Subculture)
1.3 ชั้นสังคม
(Social class)

2. ปจจัยทางสังคม
(Social)
2.1 กลุมอางอิง
(Reference
groups)
2.2 บทบาทและ
สถานะ (Roles
and status)

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ(Buyer’s decision process)
การรับรูความตองการ (Problem recognition)
การคนหาขอมูล (Information search)
การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior)
ปจจัยสวนบุคคล
( Personal factors )
3. ปจจัยสวนบุคคล
(Personal)
3.1 อายุ (Age)
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว
(Family life cycle)
3.3 อาชีพ Occupation)
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ
(Economic
Circumstances)
3.5 คานิยมและรูปแบบ
การดํารงชีวิต(Value

ปจจัยภายใน
( Internal factors )
4. ปจจัยทางจิตวิทยา
(Psychological)
4.1 การจูงใจ (Motivation)
4.2 การรับรู (Perception)
4.3 การเรียนรู (Learning)
4.4 ความเชื่อ (Beliefs)
4.5 ทัศนคติ (Attitudes)
4.6 บุคลิกภาพ (Personality)
4.7 แนวคิดของตนเอง
(Self concept)

จุดเริ มต้ นของโมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภคอยู่ทีมีสิงกระตุ้นหรื อสิงเร้ า

(Stimulus)

ให้ เ กิดความจุดเริ มต้ นของโมเดล

พฤติกรรมผู้บริ โภคอยู่ทีมีสิงกระตุ้นหรื อสิงเร้ า (Stimulus) ให้ เกิดความต้ องการก่อน แล้ วทําให้ เกิดการตอบสนอง
(Response) ดังนันโมเดลนีอาจเรียกได้ ว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี

1. สิ่งเรา (Stimulus) เกิดขึ้นได 2 ทาง คือ เกิดจากภายในรางกาย และเกิดจากภายนอก
รางกาย สิ่งเราภายในรางกายเปนสิ่งที่เกิดจากสัญชาตญาณ หรือธรรมชาติ สิ่งเราที่เกิดภายนอกรางกาย
เกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ที่ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งเราทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งเราที่นักการตลาดสามารถควบคุม
และจัดใหมีขึ้นโดยใชสวนประสมทางการตลาด ไดแก
1.1.1 สิ่งเราดานผลิตภัณฑ คือ การพัฒนาสวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑใหดึงดูด
ความตองการของลูกคา เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม มีหลายแบบหลายขนาด ใหผูบริโภคเพื่อ
กระตุนใหเกิดความตองการ
1.1.2 สิ่งเราดานราคา เชน การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา
1.1.3 สิ่งเราดานชองทางการจัดจําหนาย เชน การจัดแตงรานใหสวยงาม เปนระเบียบ
เลือกซื้อไดสะดวกและจัดจําหนายไดทั่วถึง
1.1.4 สิ่งเราดานการสงเสริมการตลาด เชน มีการโฆษณาสม่ําเสมอ มีพนักงานขายให
คําแนะนําแกผูซื้อ มีการลดแลกแจกแถม หรือมีสินคาใหทดลองจะชวยกระตุนความตองการซื้อได
1.2 สิ่งเราอื่น ๆ เปนสิ่งเราที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งเราเหลานี้ไดแก
1.2.1 สิ่งเราทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอ
ความตองการของบุคคล
1.2.2 สิ่งเราทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีใหมดานการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถ
กระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งเราทางกฎหมายและการเมือง เชน กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคา
หนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
1.2.4 สิ่งเราทางวัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลตาง ๆ จะมีผล
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค
2.1 ลักษณะของผูซื้อ มีอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปนที่ยอมรับ
จากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่ง (Stanton; &
Futrell. 1987: 664) คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและความแตกตางของสังคมหนึ่ง
จากสั งคมอื่ น วัฒนธรรมเป นสิ่งกํ าหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง นักการตลาดตอ ง
คํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนําลักษณะของการเปลี่ ยนแปลงเหลานั้นไปใชกําหนด
โปรแกรมการตลาด วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุมยอยและชั้นของสังคม
2.1.2 ป จจัยดานสังคม เป นปจ จัยที่ เกี่ยวขอ งในชีวิตประจําวัน และมีอิ ทธิพ ลตอ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย (1) กลุมอางอิง เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย มี
อิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง (2) ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือ
วามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อของครอบครัว การขายสินคาอุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคในครอบครัวของ คนไทย จีน
หรือยุโรป ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน (3) บทบาทและสถานภาพ บุคคลจะมีบทบาทและสถานภาพ ที่
แตกตางกันในแตละกลุม เชน ในครอบครัวหนึ่งตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ
ผูมีอิทธิพล ผูซื้อและผูใช
2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของ
คนทางดานตาง ๆ เชน (1) อายุของผูซื้อและลําดับขั้นในวงจรชีวิต คนเราจะซื้อสินคาและบริการแตกตาง
กันไปตลอดชวงชีวิตของตน ดัง นั้นนัก การตลาดจึ งใหความสนใจตอสถานการณชีวิตที่เ ปลี่ ยนไปของ
ผูบริโภค เชน การหยาราง การเปนหมาย การสมรสใหม รวมทั้งการศึกษาถึงผลกระทบตอพฤติกรรมการ
บริโภคดวย (2) อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ จะมีอิทธิพลตอการบริโภค การเลือกผลิตภัณฑไดรับ
ผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นอยางมาก ไดแก รายไดที่สามารถใชจายได การออมและ
ทรัพยสิน หนี้สิน อานาจในการกูยืม และทัศนคติตอการใชจายและการออม (3) รูปแบบการดําเนินชีวิต

คือ สิ่งที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นักการ
ตลาดจึงพยายามคนหาสัมพันธภาพระหวางผลิตภัณฑและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค
2.1.4 ปจจั ยทางดานจิ ตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรั บอิทธิพลจากปจจัยดาน
จิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบ ริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ปจจั ย
ภายในประกอบดวย
2.1.4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคล
ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ (Stanton; & Futrell.1987: 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูก
กระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือ
การตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ
2.1.4.2 การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับ
การเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการ
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ
2.1.4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งเรา และจะ
เกิดการตอบสนอง การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อและประสบการณในอดีต
2.1.4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณในอดีต
2.1.4.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง จากการศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมีความสัมพันธกัน
2.1.4.6 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง การจัดระเบียบของความคิด
ความเชื่อ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล (สมจิตร ลวนจําเริญ 2537 :
101) ซึ่งจะทําใหลักษณะของบุคคลแตกตางกันและเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่แทจริง
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer buying decision process) เปน
ลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
2.2.1 การรับรูความตองการ (Need recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem
recognition) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่เขามีอยูกับสิ่งที่เขาตองการ (Kerin
Hartley; & Rudelius. 2004: 100) ซึ่งเกิดจาก ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา และตัวแปร
ภายนอก หรือปจจัยดานสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม งานของนักการตลาดในขั้นกระตุนความตองการ

นี้มี 2 ประการ คือ (1) นักการตลาดตองเขาใจสิ่งกระตุนเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค (2)
แนวความคิดการกระตุนความตอ งการ จะชวยให นัก การตลาดระลึ กวาระดับ ความตองการสํ าหรั บ
ผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักการตลาดตองสามารถจัดเหตุการณตาง ๆ ดานจังหวะเวลาเพื่อ
กระตุนความตองการ
2.2.2 การคนหาขอมูล (Search for information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซื้อ
(Post purchase search) เมื่อบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความ
ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตองการได 2
ทาง คือ
2.2.2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน โดยทบทวนความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑหรือตราสินคาที่ตนเองซื้อ
2.2.2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก ซึ่งสามารถคนหาไดจาก 5 แหลง คือ (1)
แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน เปนตน (2) แหลงการคาหรือแหลงขอมูลที่จัดขึ้นโดยนักการตลาด
ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการคา การจัดแสดงสินคา เปนตน (3) แหลงชุมชน ไดแก
สื่อมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค เปนตน (4) แหลงประสบการณ ไดแก การควบคุม การตรวจสอบ
การใชสินคา เปนตน (5) แหลงทดลอง ไดแก หนวยงานที่สํารวจคุณภาพหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของ
ผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ เปนตน
อิท ธิพ ลของแหล งขอ มูล จะแตกตางกั นตามชนิดของผลิ ตภัณฑ และลั ก ษณะสวนบุคคลของ
ผูบริโภค โดยทั่วไปผูบริโภคไดรับขอมูลจากแหลงการคาตาง ๆ ซึ่งการใหขอมูลแตละแบบจะมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแตกตางกัน สินคาและบริการที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา ผูซื้อ
อาจใชการคนหาขอมูลจากภายในโดยการเลือกตราสินคาที่ตนเองรูจักหรือเคยใชมากอน ดังนั้นนักการ
ตลาดจึงควรใหความสําคัญในการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก สินคาและบริการที่มีความสลับซับซอน ใน
การตัดสินใจซื้อสูง นักการตลาดตองใชความพยายามในการขายและการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนให
บุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการมากขึ้น ในขั้นตอนการรับรูถึงความตองการและการ
คนหาขอมูลเหลานี้ จะเกี่ยวของกับกระบวนการขอมูล คือ กระบวนการซึ่งมีการรับรูถึงสิ่งเรา การตีความ
การเก็บรักษาในความทรงจํา และการนํากลับมาใชภายหลัง (Blackwell Miniard ; & Engel 2006
: 77)

2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) หลังจากที่ไดคนหาขอมูล
แลว บริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผูบริโภคตอง
กําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผลที่
มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความพอใจสวนบุคคล
เชน ชื่อเสียงตราสินคา แบบ หรือ สี เปนตน จากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึงทางเลือกที่
เปนไปได ถาทางเลือกที่เปนไปไดมีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทําไดงาย แตบางครั้งทางเลือกที่
เปนไปไดมีหลายทางเลือก ดังนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณาเลือกทางเลือกที่กอใหเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด นักการตลาดสวนใหญจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับการประเมินผลทางเลือกตาง
ๆ
2.2.4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว
จะเปนขั้นตอนผูบริโภคตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด และปจจัยตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นระหวางการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการ คือ
2.2.4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitude of others) ทัศนคติของบุคคลที่
เกี่ยวของ จะมีผลทั้งดานบวกและลบตอการตัดสินใจซื้อ
2.2.4.2 ปจจัยสถานการณที่คาดคะเนไว (Anticipated situation factors)
ผูบริโภคจะคาดคะเนปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายไดที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทุน
ผลิตภัณฑ และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ
2.2.4.3 ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated situation
factors) ขณะที่ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซื้อนั้น ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนจะเขามาเกีย่ วของ ซึ่งมี
ผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิดอารมณเสีย
หรือวิตกกังวลจากรายได นักการตลาดเชื่อวาปจจัยที่ไมไดคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมากกับการตัดสินใจ
ซื้อ จึงตองใชความพยายามทําความเขาใจตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคโดยทั่วไปผูบริโภคจะพยายาม
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากผูใกลชิดและแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนั้น นักการตลาดตองพยายามหา
ขอมูลและเหตุผลสนับสนุนตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงใหผูบริโภค
2.2.5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post - purchase behavior) ในขั้นนี้ผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจริงจากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑ กับความคาดหวัง ถาคุณคาที่ไดรับจริงสูง
กวาความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ แตถาคุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะ

เกิ ดความมี พึง พอใจ เราจะพบวาประสบการณเกี่ ยวขอ งกั บตราสินคามี ผลกระทบสํ าคัญ ที่ เกี่ ยวกั บ
ความชอบตราสินคา ถาตราสินคาที่ซื้อไมสรางความพึงพอใจใหแกผูซื้อ ผูซื้อจะมีทัศนคติที่ไมดีตอตรา
สินคา และอาจเลิกซื้อผลิตภัณฑเลย ในทางตรงกันขามถาผูซื้อมีความพึงพอใจภายหลังการซื้อสินคาจะทํา
ใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑอีก
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer’s
purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา มีทางเลือกคือ นมสด บะหมี่
ขนมปง
3.2 การเลือกตราสินคา เชน ถาผูบริโภคเลือกนมสด จะเลือกยี่หอ เมจิ โฟรโมสต มะลิ
3.3 การเลือกผูขาย เชน ผูบริโภคเลือกซื้อจากหางสรรพสินคาหรือรานคาใกลบาน
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ เชน ผูบริโภคจะเลือกซื้อเวลา เชา กลางวัน หรือ เย็น
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ เชน ผูบริโภคเลือกวาจะซื้อนมสดจํานวนหนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือ
หนึ่งโหล
บทบาทการซื้อ
ในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ตนเองและผูอื่น ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกันดังนี้
1. ผูริเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก
2. ผูม ีอิทธิพล (Influencer) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะใหคําแนะนําวาควรซื้อหรือไมควร
ซื้อสินคา
3. ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อหรือไมซื้อสินคา
4. ผูซ ื้อ (Buyer) เปนผูที่ไปซื้อสินคา
5. ผูใช (User) เปนผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการนั้น

พฤติกรรมการซื้อ
การตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อ สินคาราคาแพงและมีความ
สลับซับซอนผูซื้อมีความผูกพัน จึงตรึกตรองและพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น
ความผูกพัน
สูง
มาก

พฤติกรรมการซื้อทีซ่ ับซอน

ต่ํา
พฤติกรรมการซือ้ ที่แสวงหา
ความหลากหลาย

ความแตก
ตางของ
ตราสินคา

พฤติกรรมการซื้อทีล่ ดการไมลง พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย
รอยกัน

นอย

1. พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน (Complex buying behavior) เกี่ยวของกับกระบวนการ 3
ขั้นตอน คือ (1) ผูซื้อพัฒนาความเชื่อของเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (2) ผูซื้อพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ และ (3) ผูซื้อเลือกโดยคิดอยางรอบคอบ ผูบริโภคมีความยึดมั่นกับพฤติกรรมการซือ้ ที่ซบั ซอน
เมื่อไปเกี่ยวพันอยางมากกับการซื้อและตระหนักถึงความแตกตางของตรายี่หออยางชัดเจน มักเกิดเมื่อ
ผลิตภัณฑราคาแพง ซื้อไมบอยนัก มีความเสี่ยงสูง ทําใหผูบริโภคเปนบุคคลซึ่งมีรสนิยมใชสินคาราคาแพง
(Self-expensive) ตามปกติ ผูบริโภคจะไมรูจักเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑมากนักในกรณีที่นาน ๆ
ซื้อ ที ดังนั้นนัก การตลาดจํ าเป นตอ งพั ฒ นากลยุทธชวยผูซื้ อ ให เ กิดการเรี ยนรู เกี่ ยวกั บ คุณสมบั ติของ
ผลิตภัณฑที่มีอยูกับสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนจุดยืนหรือการวางตําแหนงผลิตภัณฑที่ตรงใจผูบริโภค
และจําเปนตองสรางความแตกตางในคุณสมบัติของตรายี่หอ โดยใชสื่อตาง ๆ เพื่ออธิบายคุณประโยชน
ของตราสินคาที่คูแขงขันไมมีแตเรามี และพยายามจูงใจพนักงานขาย จูงใจรานคา และสรางความคุนเคย
ใหแกผูบริโภค เพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการเลือกตราสินคาของเราในที่สุด
2. พฤติกรรมผูซื้อที่ลดการไมลงรอยกัน (Dissonance – reducing buying behavior)บางครั้ง
ผูบริโภคมีความชอบอยางมากในสินคาที่จะซื้อ จึงทําใหเขาเห็นถึงความแตกตางเพียงเล็ก ๆ

นอย ๆ ในตราสินคา ความชอบผูกพันอยางมากนี้ขึ้นอยูกับความจริงที่วาสินคานั้นมีราคาแพง มีการ
ซื้อไมบอยนักและมีความเสี่ยงในการซื้อ ในกรณีผูซื้อจะเดินดูสินคาดังกลาวหลาย ๆ แหงแลวพบวาสินคา
แตละตรามีความแตกตางกันนอย ก็จะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความสะดวกหรือตราที่ราคาต่ํากวา แตหาก
ผูบริโภคพบวาสินคามีความแตกตางกันอยางชัดเจน เขาอาจตัดสินใจซื้อสินคาที่มีราคาสูงกวาก็ได

ภายหลังการซื้อผูบริโภคอาจมีประสบการณความไมลงรอยหรือผิดหวังในการซื้อจากสาเหตุความไมพอใจ
ในคุณสมบัติหรือไดยินสิ่งที่พอใจจากยี่หออื่น ทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติใหม การสื่อสารทางการตลาดควร
สนับสนุนใหเกิดความเชื่อและการประเมินคาที่ชวยใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคาที่เลือก โดย
การตอกย้ําวาสิ่งที่เขาเลือกนั้นถูกตองแลว
3. พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย (Habitual buying behavior) ผลิตภัณฑหลายอยางขาย
ภายใตเงื่อนไขความผูกพันต่ําและไมเห็นความแตกตางลักษณะเดนของตราสินคา สิ่งที่ชี้บงวาผูบริโภค
มีควมผูกพันต่ํา คือราคาต่ําซื้อบอยมาก ผลิตภัณฑเหลานี้ผูบริโภคไมไดผานกระบวนการตัดสินใจซื้อตาม
ขั้นตอนปกติ เพราะผูบริโภคไมไดแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและไมไดตัดสินใจวาจะซื้อตรงไหน ทางตรงกัน
ขามเขาไดรับขอมูลจากสื่อตาง ๆ เชน การโฆษณาซึ่งสรางความคุนเคยตอตราสินคา มากกวาความชอบ
พอตอตราสินคา ก็คือพอใจในตราสินคาที่คุนเคยมากกวาสินคาที่ไมรูจัก นักการตลาดจะตองใชราคาและ
การสงเสริมการขายเปนตัวกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพทางการตลาด โดยใชเทคนิค 4 ประการในการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่มีความผูกพันต่ําใหมีความผูกพันสูงขึ้น คือ
3.1 มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑกับประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ เชน ยาสีฟนเชื่อมโยงกับการปองกันฟนผุ
3.2 สามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากับสถานการณบุคคลที่เกี่ยวเนื่องบางอยาง เชน โฆษณา
บะหมี่สําเร็จรูปตอนดึกในขณะที่ผูบริโภคกําลังหิวพอดี
3.3 นัก การตลาดตอ งออกแบบโฆษณาที่ ส ามารถสร างอารมณ ร ว มของบุ คคล ที่ เ ป น
กลุมเปาหมายใหรูสึกไดวานั่นคือชีวิตของเขา
3.4 นักการตลาดตองเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน การเสริมวิตามินในเครื่องดื่มธรรมดา ให
เห็นความแตกตางกลยุทธเหลานี้จะทําใหความผูก พันของผูบริโภคที่มีตอตัวสินคาขยับขึ้นจากระดับต่ํา
กลายเปนระดับปานกลางได แตไมไดหมายถึงวาทําใหเกิดความผูกพันระดับสูงได
4. พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหาความหลากหลาย (Variety – seeking buying behavior)
บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกันหรือมีความหลากหลายสูง แตผูบริโภคมีระดับความผูกพัน

ตอตรายี่หอต่ําจะเปนสาเหตุใหผูบริโภคเปลี่ยนตรายี่หอไดบอย ๆ ขึ้นอยูกับวา ใครจะอํานวยความสะดวก
ไดมากกวาหรือนําเสนอในสิ่งทีด่ ีกวากัน ใครมีรายการสงเสริมการขาย ใครไมมีเปนตน ถึงแมวาผูบริโภคจะ
รับทราบวาเปนผลิตภัณฑที่แตกตางกันแตใชกระบวนการในการประเมินนอยมาก และมักเปนผลิตภัณฑที่
มีมากมายหลายตรายี่หอ มีการแขงขันกันสูง ราคาสินคาต่ํา ผลิตภัณฑอยูในระดับตน ๆ หรือเปนผูนําตอง
ใชความพยายามในการหาขอไดเปรียบ เชน วางในชั้นสินคาที่เห็นไดชัดเจน หยิบงาย จัดกองโชว หรือจัด
รายการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจคารแคร
ธุรกิจคารแคร คือ ธุรกิจที่ใหบริการดูแลรักษารถยนตทั้งแบบนอกสถานที่ทํางานและถึงสถานที่
ทํางานหรือที่พกั อาศัยของลูกคา เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ และลดการเสียเวลาของลูกคาที่

ตองรอคอยตามสถานีบริการตางๆ โดยมีทั้งบริการเพื่อความสะอาดและปรับเปลี่ยนอุปกรณยอยทั่วไป
สภาพทั่วไปของธุรกิจคารแครในปจจุบัน (ศุภสิทธิ ศรีสะอาด และคณะ 2540 ; 37 - 40)
1. แนวโนมของโอกาสทางการตลาดของธุรกิจคารแคร ยังมีความเปนไปไดในทางธุรกิจคารแคร
ทั้งนี้มีเหตุผลที่สนับสนุนดังตอไปนี้
1.1 อั ตราการขยายตัวอยางรวดเร็ วของจํ านวนรถยนต ซึ่ งจะเห็ นไดจ ากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนต ที่มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป
1.2 วิถีชีวิตคนไทยในเมืองถูกบีบรัดจนไมมีเวลาดูแลพาหนะของตนเองประกอบกับผูใชรถยนต
สวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับเครื่องยนต การดูแลรักษาสภาพรถยนตใหอยูในสภาพที่มีอายุการใชงานที่
ยาวนานจนสงผลใหธุรกิจคารแครไดรับความนิยมสูงมากขึ้น
1.3 ในอนาคต ราคารถยนตที่จําหนายในประเทศจะมีราคาสูงขึ้น อันเปนผลจากการไดรับแรง
กดดันดานตนทุน และราคาที่จะสูงขึ้น เนื่องจากภาวะเงินบาทออนตัว ตนทุนภาษีการนําเขาสูงขึ้นจะทํา
ใหราคารถยนตที่คนไทยซื้อสูงขึ้น ดวยเหตุผลนี้ทําใหรถยนตควรคาแกการดูแลทะนุถนอม เพื่อใหอายุ
การใชงานที่ยาวนานขึ้นธุรกิจคารแครจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดหลาย ๆ แหง เพื่อสนองความตองการใช
บริการของผูใชรถยนต
1.4 มีการจัดรูปแบบโครงสรางองคกรในการบริหารศูนยธุรกิจคารแครอยางเปนระบบ กลาวคือ
มีผูจัดการศูนยเปนผูดูแลงานของศูนยทั้งหมด และมีการแบงงานหลักออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
1.4.1 แผนกตอนรับลูกคา หรือแผนกสํานักงาน

1.4.2 แผนกการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพงาน
1.5 มีการจัดอัตรากําลังคนที่เหมาะสมตามโครงสรางของธุรกิจที่กําหนดไวและเหมาะสมกั บ
ลักษณะงานที่ทํา
1.6 คุณภาพของคนในองคกรที่ไดรับการฝกฝนอยางดี มีความรูเขาใจในลักษณะงานที่ทําเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจคารแคร
1.7 มี การประยุกตใชในการจั ดการระบบขอ มูลสารสนเทศ มาใชในการเป นขอ มูล ที่จะเป น
ประโยชนในการวางแผนธุรกิจ ภารปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจคารแคร
1.8 ธุรกิจคารแครในปจจุบันซึ่งสวนใหญจะดําเนินกิจการเปนศูนยเล็ก ๆ ที่บริหารกิจการแบบ
ครอบครัว เจาของคนเดียว ยังใหบริการไมคอยดี เนื่องจากลักษณะการบริหารทีดีนั้นตองมีลักษณะเดน
ครบ 4 ประการ คือ
1.8.1 บริการดวยความเสมอภาคเทาเทียม
1.8.2 บริการดวยความรวดเร็ว
1.8.3 บริการดวยความถูกตอง
1.8.4 บริการดวยความเต็มใจ

แตการบริการที่ดําเนินการแบบเฟรนไชส จะสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดครบ
ตามลักษณะ 4 ประการขางตนได โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพของการบริการที่ดีมีคุณภาพ ที่มีการ
รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย
1.9 มีการนําเอาองคความรูในดานการวางแผนธุรกิจ การทํา SWOT กอนที่จะดําเนินการทาง
ธุรกิจมาประยุกตใชโดยเฉพาะกอนที่จะมีการลงทุนดําเนินกิจการ กําหนดขนาดของกิจการใหเหมาะสม
กับขนาดของตลาดที่รองรับ
ลักษณะการดําเนินงานทางดานการตลาดของธุรกิจคารแคร
1. ประเภทของบริการตาง ๆ กิจการศูนยคารแครจ ะมีการใหบริก ารหลัก ๆ ดัง นี้ การลางรถ
การลางหองเครื่อง การเคลือบสี การขัดเงาสี การเคลือบเบาะหนัง และเบาะผา การขัดลอแม็ก การ
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง การพนเคลือบสนิม การพนเคลือบใตทองรถ นอกจากนี้อาจจะมีศูนยคารแคร มี
การเสนอบริการพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งเปนจุดเดนของบริการ คือ
1.1 การซอมโดยใชสี

1.1.1 ซอมรอยขีดขวน
1.1.2 ซอมรอยกะเทาะของสี
1.1.3 ซอมตัวถังที่เปนสนิม
1.2 การซอมโดยไมใชสี
1.2.1 ซอมรอยบุบ
1.2.2 ซอมรอยลักยิ้ม
2. รายไดหลักของธุรกิจคารแครมาจาก
2.1 การบริการลางรถ
2.2 การเคลือบสี การขัดเงาสี
ดังนั้น จึงพบวา เมื่อรถเขาไปใชบริการที่ศูนยบริการคารแคร ทางศูนยจะพยายามจูงใจใหมีการ
ใชบริการเพิ่มเติม เพื่อใหสีรถมีความสวยงามยิ่งขึ้น และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
3. การบริ ก ารที่ มี อ ยูในศูนยคาร แคร นั้น ทางศูน ยจ ะเนนการอบรมตัวพนัก งานทุ ก ฝ ายให
พยายามบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจมากที่สุด โดยพยายามใหบริการที่ดีแกลูกคาใหครบลักษณะ
บริการ 4 ประการคือ
3.1 บริการดวยความเสมอเทาเทียมกัน
3.2 บริการดวยความรวดเร็ว
3.3 บริการดวยความถูกตอง และมีคุณภาพ
3.4 บริการดวยความเต็มใจ
4. ศูนยคารแคร จะมีผลกระทบจากฤดูกาล (Season Effect) ในชวงฤดูฝนอันฤดูกาลที่
รายไดลดลงจากฤดูกาลอื่น ๆ ดังนั้นศูนยคารแครจะพยายามหาวิธีการดึงดูดลูกคาในชวงนี้ ดวยวิธีการ
ตาง ๆ ซึ่งจะมีวิธีลดคาบริการ หรือการสงเสริมการขายโดยวิธีหนึ่ง หรืออาจหลายวิธีควบคูดวยกันไป
5. วิธีก ารกํ าหนดราคาคาบริก าร กิจ การคาร แครส วนใหญจ ะใชวิธีก ารคิดตนทุ นบวกกํ าไร
รองลงมาใชวิธีการตั้งราคาตามคูแขงขัน
แตอยางไรก็ตาม การที่ธุรกิจคารแครจะใชราคาเปนเครื่องมือในทางการตลาดไดนั้นราคาคาบริการของ
ธุรกิจจะมีผลในทางตลาดไดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญดังนี้ คือ
5.1 ภาพพจน ชื่อเสียงของศูนยคารแคร (Image)
5.2 คุณภาพของบริการ (Quality of Service)
5.3 ทําเลที่ตั้งของธุรกิจคารแคร (Location)

6. ชื่อเสียงและภาพพจน ดานชื่อเสียงและภาพพจนของธุรกิจคารแคร เปนสิ่งสําคัญสําหรับ
การขายบริการของธุรกิจคารแครเพราะการบริการไมมีตัวตน จึงทําใหคุณภาพของการบริการวัดยาก ถา
หากการบริการของธุรกิจคารแครมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังและถาเกิดความ
พึงพอใจการบริการ ก็จะกลับมาใชบริการอีก และหากมีการปรับปรุงใหการบริการมีมาตรฐาน ตามที่
ลูก คาคาดหวัง หรือ ตองการจากศูนยคาร แคร หรือ มี การอบรมพนักงานใหมี ก ารบริก ารลู ก คาอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะของการบริการ จะตองมีลักษณะเดน 4 ประการ ตามที่กลาวมาแลว ดวย
เหตุนี้ ความไดเ ปรี ยบเสี ยเปรี ยบของธุร กิจ คาร แคร นั้นจะมี ปจ จั ยหนึ่ง ที่ขึ้นกับ ความมี ชื่อ เสียง และ
ภาพพจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศูนยคารแครที่เปนเครือขายของตางประเทศจะไดรับการยอมรับในดาน
มาตรฐานของการบริการ ดังนั้นธุรกิจคารแครจึงตองพยายามสรางบรรยากาศของศูนยคารแครตน ให
ครบตามลักษณะเดนของการบริการ อันจะมีผลทําใหธุรกิจคารแครมีชื่อเสียงและภาพพจนที่ดี
7. ทําเลที่ตั้งของธุรกิจคารแคร จะมีผลตอการดําเนินธุรกิจคารแครเพราะ
7.1 ทําเลที่ตั้งเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จ
7.2 ศัก ยภาพของทําเลที่ ตั้ง จะมี ผลตอรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่ งกิจ การคาร แคร มี
ความเห็นวา ทําเลที่ตั้งของกิจการจะมีผลอยางมากตอธุรกิจคารืแคร
8. การใชการสงเสริมการจัดจําหนาย (Promotion) สวนใหญจะใชการสงเสริมการขาย (Sale
Promotion) มาก และที่นิยมคือ
8.1 การใชบัตรลดราคาพิเศษแกลูกคา
8.2 การสง เสริม การขายในลั ก ษณะบั ตรสมาชิก โดยที่ ลู กคามาใชบ ริก ารครบตาม
จํานวนเงิน ที่ศูนยกําหนดไว ก็จะออกบัตร Membership Card ให ซึ่งก็จะไดรับสวนลดตามที่ศูนย
กําหนดไวสําหรับการเขามารับบริการครั้งตอไป
ธุรกิจคารแครเปนธุรกิจที่ขายบริการ (Service) รูปแบบตาง ๆ ที่นาสนใจคือ การบริหาร และ
การจัดการดานการตลาดสําหรับบริการ
ลักษณะพิเศษของการบริการที่แตกตางจากผลิตภัณฑตาง ๆ สรุปไดดังนี้
1. การบริการไมมีตัวตน หรือจับตองไมได การบริการเปนการซื้อสิ่งที่จะใหประโยชนแกลูกคา
ไมใชเปนการโอนความเปนเจาของ
2. การบริการไมคอยเปนมาตรฐาน ลูกคาแตละคนมักจะไดรับการบริการที่แตกตางกันไป จึง
ทําใหการกําหนดมาตรฐานไดยาก
3. การบริการจะมีทั้งการใหและการรับการบริการในเวลาเดียวกัน

4. การบริการตองอาศัยความรวมมือทั้งผูซื้อและผูขาย
5. การบริการเปนสิ่งที่เก็บรักษาไวไมได หรือเปนความตองการที่สูญเสียไดงายและขึ้นลงมาก
นอกจากนี้การบริการจะขึ้นลงตามฤดูกาล ตามวัน และเปนเวลาอยางมาก
ดังนั้น ธุรกิจคารแครจะสามารถพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของเจาของรถยนตได โดย
ตองพิจารณาถึงความตองการของตลาดเปนปจจัยหลัก
ขอคิดสําหรับธุรกิจคารแครในสภาวะปจจุบัน
1. ขอสําคัญของธุรกิจคารแคร มีความจําเปนตองเสริมสรางใหลูกคามีความพอใจในผลิตภัณฑ
พรอมทั้งวิเคราะหใหไดกอนวาลูกคาตองการอะไร
2. ธุรกิ จคารแคร นอกจากจะให บริ การเกี่ ยวกับ การบํารุง รักษาดูแลความสะอาดรถยนตแล ว
ลูกคาอาจจะมาใชบริการเพราะสาเหตุหลายประการ สาเหตุดังกลาวอาจรวมถึงความสะดวกในสถานที่
การบริการที่ดี ชื่อเสียงของศูนยคารแคร
3. การฝกใหพนักงานของตนใหมีลักษณะนักขายและเขากับลูกคาได การอบรมใหพนักงานมี
ลักษณะเปนนักตลาดที่ดี อันจะเปนผลตอการขายบริการและมีความเจริญเติบโตของธุรกิจคารแคร
4. พึงเขาใจถึงลักษณะของการบริการที่ดี
จากรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับลักษณะของการบริการที่
ดีนั้น ตองมีลักษณะเดนครบ 4 ประการ คือ
4.1. บริการดวยความเสมอเทาเทียมกัน
4.2. บริการดวยความรวดเร็ว
4.3. บริการดวยความถูกตอง และมีคุณภาพ
4.4. บริการดวยความเต็มใจ
5. ธุรกิจคารแครพึงระลึกเสมอวา การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) จะมีสวนให
เกิดความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ
6. ธุ ร กิ จ คาร แ คร พึ ง ทราบถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตอ การวางกลยุ ท ธท างการตลาดต อ ง
ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
6.1 กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายชัดเจน
6.2 เสริมสรางสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดตรงความตองการของ
ลูกคาเปาหมาย

6.3 คํานึงถึงภาวะแวดลอมซึ่งควบคุมไมได
6.4 ตองสามารถตอบคําถามเหลานี้ไดทุกขอ คําถามสําหรับการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดลูกคา
6.4.1 ใคร คือกลุมเปาหมายสําหรับการบริการ
6.4.2 ลูกคาดังกลาวอยู ณ ที่ใด
6.4.3 ปจจุบันลูกคาเหลานี้ซื้อบริการจากที่ใด
6.4.4 ลูกคาซื้อบอยขนาดไหน
6.4.5 อะไรคือสิ่งจูงใจทีท่ ําใหลกู คาตัดสินใจใชบริการ เขาใชอยางไรและทําไม
ถึงใชบริการ
6.4.6 ลูกคาเหลานั้นชอบอะไรเกี่ยวกับบริการ ลูกคาเหลานั้นไมชอบบริการ
อะไรบาง
7. ธุรกิจคารแครพึงเล็งเห็นถึงคุณคาทางการตลาด โดยสามารถคนหาขอมูลทางการตลาดได
โดยอาศัยวิธีการ 2 วิธี คือ การวิจัยตลาดและการจัดทําระบบขาวสารขอมูลทางการตลาด (Marketing
Information System)
8. ธุรกิจคารแครพึงตระหนักถึงความสําเร็จของการวางแผน กลยุทธทางการตลาดขึ้นอยูกับ
นโยบายของการบริการดวย
9. ธุรกิจคารแครมีหนวยงานที่รับผิดชอบทางการตลาดที่เดนชัดหรือไม ปจจัยที่ผูบริหารคาร
แครควรนํามาพิจารณาเวลาตัดสินใจวา ควรมีฝายการตลาดหรือไมดังนี้
9.1 ขนาดขององคการ
9.2 งานทางการตลาด
9.3 สภาวะของการแขงขัน
9.4 ปรัชญาของธุรกิจคารแคร
9.5 บทเรียนในอดีต
10. ธุรกิจคารแครพึงระลึกถึงปจจัยที่ควบคุมไมไดทางการตลาดตลอดเวลา
10.1 วัฒนธรรมและสังคม
10.2 กฎหมายและบานเมืองสภาวะเศรษฐกิจ
10.3 การแขงขัน
10.4 ลูกคาและเทคโนโลยี

ขอคิดทั้ง 10 ขอจะเปนประโยชนตอธุรกิจคารแครในการนําไปวางกลยุทธทางการตลาด
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เกสร โสมขันเงิน (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการธุรกิจคารแคร
ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูใชบริการมากกวาครึ่ง เปนเพศชาย อายุระหวาง 31 - 40 ป
มากกวาครึ่งหนึ่งของผูใชบริการ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพที่ใชบริการมาก คือ อาชีพรับ
ราชการ ลูกคาตัดสินใจเขารับบริการรานคารแคร เนื่องจากมีความพรองของเครื่องมือ และอุปกรณมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ราคาที่เหมาะสม ลูกคาตัดสินใจเขารับบริการธุรกิจคารแคร เนื่องจากคุณภาพ
เครื่องมืออุปกรณ เปนอันดับแรก รองลงมาเปนดานการใหบริการของผูใหบริการ (ชาง พนักงานทั่วไป)
ผูใชบริการใหการยอมรับเกี่ยวกับ ปจจัยดานชื่อเสียงของรานคารแคร และปจจัยที่มีความสําคัญในการ
สรางภาพพจนใหกับผูใ ชบริการ ไดแก ปจจัยดานความซื่อสัตยและประสิทธิภาพของเครือ่ งมือรานคารแคร
นอกจากนี้ผูใชบริการไดเสนอใหมีการปรับปรุงในเรื่องของความรวดเร็ว ตรงตอเวลา รองลงมาคือ การ
บริการที่ครบวงจร
วรศักดิ์ อัคโคตรดอน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
ลางอัดฉีดของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจเขารับ
บริการจากลางอัดฉีด เพราะราคา ความสะอาด รวดเร็วประหยัด ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑและ
สวนลดการบริการตาง ๆ โดยคํานึงสถานบริการที่อยูใกลบาน บริการที่ผูบริโภคเลือกใชมากที่สุดในรอบ
เดือ น คือ บริการล างรถยนต รองลงมาคือ การลางอั ดฉีด บริก ารดูดฝุนภายในหอ งโดยสาร บริ การ
เคลือบเงา และบริการเคลือบสีรถยนต ตามลําดับ โดยมีเพื่อนหรือญาติเปนผูแนะนําใหเขามาใชบริการ
และแมวาผู บริโ ภคส วนใหญ รูชวงเวลาในการใหบ ริก ารแตสวนใหญจ ะเขารั บบริ การในเวลาที่ ตองการ
เวลาที่ผูริโภคนิยมเขารับบริการมากที่สุด คือชวงเวลา 16.01 – 18.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 09.00
– 11.59 น. และชวงเวลา 12.00 – 16.00 น. ตามลําดับ ซึ่งทุกครั้งที่เขารับบริการผูรับบริการจะขอ
คําแนะนําวิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ กอนเขารับบริการทุกครั้ง และเห็นดวยกับวิธีการตาง ๆ
ของสถานบริการลางอัดฉีด สงผลใหรูสึกประทับใจทุกครั้งที่เขารับบริการ ผลจากการเขารับบริการทําให
ผูใชบริการมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชรถยนต และการบํารุงรักษารถยนตมากขึ้นถึงรอย
ละ 53.30 เมื่ อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการเขารั บบริการทั้ง 4 ลักษณะ ผูบริ โภคเลือ กใชบริก ารสถาน
บริการลางอัดฉีดเพราะการใหบริการ วิธีการใหบริการและผลกระทบจากการรับบริการ สวนเวลาการ

ใหบริการมีสวนเกี่ยวของนอยที่สุดกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการลางอัดฉีด เนื่องจากมีคาเฉลี่ยต่ํากวา
คาเฉลี่ยจริง คือ 3.00
เกรียงสิทธ เขื่อนแกว (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของรานคาปลีก ในเขตจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุระหวาง 21 – 25 ป สถานภาพโสด การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัท และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกของผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ สินคาของรานคาปลีก เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานอื่น ๆ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัย
ทางดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด มีสินคา
ตรงความตองการ ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑที่มีราคาถูกเหมาะสม ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ อยูใกลบานหรือที่ทํางานไปมาสะดวก ปจจัยดานการ
สงเสริมทางตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ บริการที่รวดเร็วจากพนักงานขาย และปจจัยดานอื่น ๆ ที่มี
อิทธิพลมากที่สุดคือ รายได ปญหาในการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค
ในร านคาปลี ก แบ งเป นสิ นคามี ให เ ลื อ กนอ ยเกิ นไป ไม ตรงความตองการ สินคามี ร าคาไม แนนอน
เปลี่ยนแปลงบอย รานคาแคบไมสะดวกในการเลือกซื้อสินคา และการสงเสริมทางการตลาดไมมี ดาน
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาแบงออกดังนี้ 1) ดานผลิตภัณฑควรจัดหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมีสินคา
หลายประเภท หลายยี่หอ หลายขนาดและหลายรุน 2) ดานราคาควรกําหนดราคาใหสมเหตุสมผล 3)
ดานชองทางการจัดจําหนายควรจัดสินคาใหเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ 4) ดานการ
สงเสริมการตลาดควรจัดโปรแกรมสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดแรงจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาผลการทดสอบ
สมมุติฐาน เพศ อายุ และรายไดตางกันมีผลตอปจจัยในการเลือกซื้อสินคา แตกตางกัน พบวา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานอื่น ไ ทุก
ปจจัยมีผลในการเลือกซื้อสินคาไมแตกตางกัน
กงวล กาหล่ํา (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูใชบริการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา
ผูใชบริการคารแครสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพทางครอบครัวสมรส อายุอยูในชวง 26 – 35 ป
มีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานเอกชนมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 10,001 –
15,000 บาท ผูใชบริการสวนใหญมพี ฤติกรรมการเลือกใชบริการคารแครที่รานตูคารแรคคารแครรถที่

นําไปใชบริการคารแครเปนประจําคือ รถของตัวเอง เหตุผลของการเลือกใชบริการรานคารแครนั้นคือ
เลือกสถานที่ตงั้ อยูใกลบานมากที่สุด ระยะเวลาในการเขาใชบริการคารแครนั้นจะมากกวา 9 เดือน
แหลงขอมูลที่ผูใชบริการนํามาประกอบการตัดสินใจไดจากปายโฆษณาตาง ๆ การเปลี่ยนรานที่เคยใช
บริการจะเปนเพียง 1 รานเทานั้น ชวงระยะเวลาที่ผูใชบริการพึงพอใจเมื่อเขาไปใชบริการจะใชเวลา
ประมาณ 30 – 60 นาที ชวงระยะเวลาทีผ่ ูใชบริการนิยมเขาใชบริการคารแครคือชวงเวลา 17.01 –
19.00 น. ผูใชบริการนิยมนํารถมาใชบริการคารแครในชวงวันจันทร – ศุกร และชวงฤดูที่ผูใชบริการนํา
รถมาใชบริการคารแครบอยครัง้ ทีส่ ุดคือฤดูหนาวมากทีส่ ุด ผูใชบริการ เห็นวาปจจัยทางการตลาดทีม่ ี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครโดยรวมและเปนปจจัยรายดานทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ
มาก โดยดานบริการผูใชบริการใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการสะอาด เรียบรอย มีมนั วาว
ดานราคาผูใชบริการใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ ดารสถานทีผ่ ูใชบริการให
ความสําคัญกับทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลบาน ดานการสงเสริมการตลาดผูใชบริการให
ความสําคัญกับการมีปายชื่อรานติดตั้งใหเห็นอยางชัดเจน ดานจิตวิทยาผูใชบริการใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูที่มาใชบริการ ดานอื่นๆ ผูใชบริการใหความสําคัญ
กับมีผูนิยมมาใชบริการเปนจํานวนมาก ผูใชบริการคารแครที่มี อาชีพ การศึกษา รายได แตกตางกัน
ใหเห็นวา ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครโดยรวมไมแตกตาง
กันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคาและดานอื่น ๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสรุป ผูใชบริการใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคารแครของผูใชบริการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก
ซึ่งขอสนเทศเปนประโยชนตอผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการคารแครในการวางแผนการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนปจจัยทางการตลาด และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่สนใจธุรกิจคารแครราย
ใหมไดอยางเหมาะ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษา เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร กรณีศึกษา ผูใชบริ การคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่ง ผู
ศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรในการศึกษา
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรในการศึกษา
3.1.1 ประชากร Populathion ที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกใชบริการ
คารแคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร
3.1.2 กลุมตัวอยาง Sample ที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกใชบริการคาร
แคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 384 คน โดยใชตาราง Morgan
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 ก. : 38) และใชวิธีการสุมตัวอยาง
n=
โดยที่

Z2 pq
E

n
Z

= ขนาดกลุมตัวอยาง
= คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงปกติ
(ในกรณีศึกษาในครั้งนี้กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %
ดังนั้นจะไดคา Z = 1.96)

p
q
E

= สัดสวนตัวอยาง (ในการศึกษาครัง้ นี้กําหนดให p = 0.5)
= 1-p = 1-0.5 = 0.5
= คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น (ที่ความเชื่อมั่น
95 %) จะไดคา E = 5

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร ไดแก ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่
ดานการสงเสริมการตลาดดานจิตวิทยาและดานอื่นๆมีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด มีเกณฑการใหคะแนนตามลําดับ 5 ลําดับ ดังนี้
5 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูใ นระดับ นอย
1 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว อยูในระดับ นอยที่สุด
ผลคะแนนที่ไดจากตอนที่ 3 จะนํามาหาคาเฉลี่ยและจัดลําดับความสําคัญโดยเกณฑในการ
วิเคราะหและแปรผลขอมูล ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอยที่สุด
ซึ่ง รวมถึง การประเมิ นแบบสอบถามที่ใชในการเก็ บ รวบรวมขอ มูล โดยการวัดความเชื่อ ถือ ได
(Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชวัดแบบสอบถาม วาใหผลสอดคลองกันหรือไมโดยใชวิธี
สัมประสิทธิ์ ( Cronbach’a Alpha )
3.3 การสรางเครื่องมือในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี้
3.3.1 ผูศึกษา ศึกษางานวิจัยจาก ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ และเอกสารตางๆ ที

เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการทําแบบสอบถาม
3.3.2 สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาอาจารยเพื่อตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสอดคลองกับการศึกษา
3.3.3 นําแบบสอบถามที่แกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
3.3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองและทําการแกไขเสร็จสมบูรณแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง
ที่กําหนด
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้จะใชทั้งขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี้
- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากเอกสาร หนังสือพิมพรายงานการวิจัย
และบทความตางๆ นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปนการรวบรวมขอมูลดวย
การออกแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามเอง (Self administered
questionnaire) โดยผูตอบแบบสอบถาม คือกลุมตัวอยางของประชาชนในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ทําการรวบรวมแบบสอบถามครบตามจํ านวนพร อ มกั บ ตรวจสอบความสมบู รณและแปลงขอ มู ลเพื่ อ
เขารหัส โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําการประมวลผล และหาคาสถิติตางๆ ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การคํานวณกลุมตัวอยาง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การคํานวณคารอยละ และ การ
หาคาเฉลี่ย
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง

เมื่อ

n

=

n
Z

=
=

Z2 pq
E

ขนาดกลุมตัวอยาง
คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงปกติ (ในกรณีศึกษาในครั้งนี้

p
q

=
=

e

=

กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ดังนั้นจะไดคา Z = 1.96)
สัดสวนตัวอยาง (ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดให p = 0.5)
1-p = 1-0.5 = 0.5
คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น (ที่ความเชื่อมั่น 95 %) จะไดคา
e=5%

สูตรการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1-

∑

∝

=

∝

= คาความเที่ยงของเครือ่ งมือ

k

= จํานวนขอของเครื่องมือ

S 2i

= ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ

S 2t

= ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ

สูตรรอยละ(Percentage)
P
= f × 100
n

เมื่อ

P
f

=
=

รอยละ
ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลง

n

=

จํานวนความถี่ทั้งหมด

สูตรการหาคาเฉลี่ย (Mean)
x
=
∑ﬁxi
n

เมื่อ

∑X
fi

=
=
=

คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดของสมาชิก
ความถี่

xi
n

=
=

ตัวแปร
จํานวนกลุมตัวอยาง

x

สูตรสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เมื่อ

∑ fixi − x

)

S.D.

=

S.D.

=

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

∑fixi
fi
xi

=
=
=

ผลรวม
คาความถี่
คาตัวแปร

x
n

=
=

คาเฉลี่ย
จํานวนกลุมตัวอยาง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร กรณีศึกษา ผูใชบริการคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน
120 ตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ลั กษณะทางประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถามจากผู ชมภาพยนตร ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
มาทําการวิเคราะหโดยใชคาการแสดงจํานวน และอัตราสวนรอยละ ดังแสดงไวในตารางที่ 1-5
ตอนที่ 2 พฤติก รรมการตัดสิ นใจเลือ กใชบ ริก ารคาร แคร ในเขตอํ าเภอเมื อ ง จัง หวัดยโสธร
ประกอบดวย ความนิยมจากรานที่มาใชบริการในปจจุบันมากที่สุด สถานะของรถที่นํามาใชเปนประจํา
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการที่รานคารแครมากที่สุด ระยะเวลาที่มาใชบริการคารแครมากที่สุดแบง
ขอมู ลที่ใชในการตัดสิ นใจเลือ กใชบริก ารที่ รานคาร แคร เหตุผลที่เปลี่ยนมาใชบริ การที่รานคารแครใน
ปจจุบันมากที่สุด ชวงเวลาที่พึ่งพอใจเมื่อเขามาใชบริการคารแครมากที่สุด ชวงเวลาในแตละวันที่มาใช
บริการคารแครมากที่สุด วันในแตละสัปดาหที่ มาใชบริก ารที่รานคารแคร มากที่สุดชวงฤดูที่นํารถมาใช
บริการคารแคร ประเภทบริการที่นิยมเลือกใชจากรานคารแครมากที่สุด มาทําการวิเคราะหโดยใชคา
แสดงจํานวน และอัตราสวนรอยละ ดังแสดงไวในตารางที่ 6-16
ตอนที่ 3 ป จ จั ย ส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลตอ การตัดสิ น ใจเลื อ กเลื อ กชมภาพยนตร
ประกอบดวย ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานจิตวิทยา และดานอื่นๆ
และอัตราสวนรอยละ ดังแสดงไวในตารางที่ 17-28

ตารางที่ 1 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

192

50

หญิง

192

50

384

100

รวม

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยาง เปนเพศชาย จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 50 และเปน
เพศหญิง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 50

ตารางที่ 2 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน(คน)

รอยละ

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป

16

4.17

21 – 30 ป

135

35.16

31 – 40 ป

150

39.06

41 ป ขึ้นไป

83

21.61

รวม

384

100

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ
39.06 มี อายุร ะหวาง 21 – 30 ป จํ านวน 135 คน คิดเป นร อ ยละ 35.16 และ มี อ ายุ 41 ป ขึ้นไป
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.61

ตารางที่ 3 แสดง จํ านวน ร อ ยละของกลุ ม ตัวอยาง จํ าแนกตามระดับ การศึก ษาสู ง สุ ด หรื อ ระดับ
การศึกษาที่กําลังศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด หรือระดับการศึกษาที่กําลังศึกษา

จํานวน(คน)

รอยละ

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน

16

4.17

มัธยมศึกษาตอนตน

16

4.17

มัธยมศึกษาตอนปลาย

38

9.90

ปวส. / อนุปริญญา

109

28.78

ปริญญาตรี

179

46.61

สูงกวาปริญญาตรี

26

6.77

384

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยาง มีระดับการศึกษาสูงสุด หรือระดับการศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูที่ระดับปริญญาตรี จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 46.61 อยูที่ระดับ ปวส. / อนุปริญญา จํานวน 109
คน คิดเปนรอยละ 28.78 และอยูที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.90

ตารางที่ 4 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 15,001 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
มากกวา 45,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)
173
125
48
16
22
384

รอยละ
45.05
32.55
12.50
4.17
5.73
100

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 15,001 บาท จํานวน 173
คน คิดเปนรอยละ 45.05 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอย
ละ 32.55 และ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.50

ตารางที่ 5 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
แมบาน / พอบาน
อื่นๆ
รวม

จํานวน(คน)
64
122
102
13
77
3
3
384

รอยละ
16.67
31.77
26.56
3.39
20.05
0.78
0.78
100

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยาง มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 31.77 มีอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว จํานวน 102 คน คิดเปนร อยละ 26.56 และมีอาชีพ
รับจางทั่วไป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 20.05

ตารางที่ 6 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรานทีม่ าใชบริการมากในปจจุบัน
รานที่มาใชบริการมากในปจจุบัน
ดีดี คารแคร
ออยคารืแคร
ตนขามคารแคร
พรวิทยาคารแคร
อื่นๆ
รวม

จํานวน(คน)
86
67
77
80
84
384

รอยละ
22.40
17.45
20.05
20.83
19.27
100

จากตารางที่ 6 พบวา รานที่มาใชบริการมากในปจจุบัน ของกลุมตัวอยาง คือ รานดีดี คารแคร
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.40 รานพรวิทยาคารแคร จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.83
และรานตนขามคารแคร จํานวน 77 คนคิดเปนรอยละ 20.05

ตารางที่ 7 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานะของรถที่นํามาใชบริการเปนประจํา
สถานะของรถที่นํามาใชบริการเปนประจํา
รถของตัวเอง
รถของญาติ
รถบริษัท
รถหนวยงานราชการ
อื่นๆ
รวม

จํานวน(คน)
33
16
19
13
3
384

รอยละ
86.72
4.17
4.95
3.38
0.78
100

จากตารางที่ 7 พบวา สถานะของรถที่นํามาใชบริการเปนประจําของกลุมตัวอยาง เปนรถของ
ตัวเอง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 86.72 เปนรถบริษัท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.95 และ
เปนรถของญาติ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.17

ตารางที่ 8 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการที่ราน
คารแคร
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการที่รานคารแคร
ใกลบาน
ใกลสถานทีท่ ํางาน
คุณภาพบริการดี
ราคาต่ํากวาที่อื่น
มีของสมนาคุณ
บริการเร็วกวาที่อื่น
รวม

จํานวน(คน)
144
48
138
25
13
16
384

รอยละ
37.50
12.50
35.94
6.51
3.38
4.17
100

จากตารางที่ 8 พบวา เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการที่รานคารแครของกลุมตัวอยาง เพราะ
ใกลบาน จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 37.50 เพราะคุณภาพบริการดี จํานวน 138 คน คิดเปนรอย
ละ 35.94 และ เพราะใกลสถานที่ทํางาน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.50

ตารางที่ 9 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาที่มาใชบริการที่รานคารแคร
ระยะเวลาที่มาใชบริการที่รานคารแคร
ต่ํากวา 1 เดือน
1 เดือน – 3 เดือน
4 เดือน – 6 เดือน
7 เดือน – 9 เดือน
มากกวา 9 เดือนขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)
70
150
87
48
29
384

รอยละ
18.23
39.06
22.66
12.50
7.55
100

จากตารางที่ 9 พบวา ระยะเวลาที่มาใชบริการที่รานคารแครของกลุมตัวอยาง มีระยะเวลา
1 เดือน – 3 เดือน จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.06 มีระยะเวลา 4 เดือน – 6 เดือน จํานวน
87 คน คิดเปนรอยละ 22.66 และมีระยะเวลาต่ํากวา 1 เดือน จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ18.23

ตารางที่ 10 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการทีร่ านคารแคร
แหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ
จํานวน(คน)
รอยละ
เลือกใชบริการทีร่ านคารแคร
รูจากปายโฆษณา
163
42.45
รูจากแผนปลิวโฆษณา
32
8.33
คนใกลเคียงบอก
144
37.50
รูจากโฆษณาในรายการวิทยุ
35
9.12
อื่นๆ
10
2.60
รวม
384
100

จากตารางที่ 10 พบวา แหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการที่รานคารแคร คือรูจาก
ปายโฆษณา จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 42.45 รูจากคนใกลเคียงบอก จํานวน 144 คน คิดเปน
รอยละ 37.50 และรูจากโฆษณาในรายวิทยุ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.12

ตารางที่ 11 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่เปลี่ยนมาใชบริการที่รานคาร
แครในปจจุบัน
เหตุผลทีเ่ ปลี่ยนมาใชบริการที่รานคารแครใน
ปจจุบัน
ใกลบาน
ใกลสถานทีท่ ํางาน
คุณภาพบริการดี
ราคาต่ํากวาที่อื่น
มีของสมนาคุณ
บริการเร็วกวาที่อื่น
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

163
35
131
32
10
13
384

42.45
9.12
34.12
8.33
2.60
3.39
100

จากตารางที่ 11 พบวา เหตุผลที่เปลี่ยนมาใชบริการที่รานคารแครในปจจุบัน ของกลุมตัวอยาง
เพราะใกลบาน จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 42.45 เพราะคุณภาพบริการดี จํานวน 131 คน คิดเปน
รอยละ 34.12 และ เพราะใกลสถานที่ทํางาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.12
ตารางที่ 12 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาที่พอใจมากทีส่ ุดเมือ่ เขามาใช
บริการทีร่ านคารแคร
ชวงเวลาที่พอใจมากทีส่ ุดเมื่อเขามาใชบริการที่
รานคารแคร
30 – 60 นาที
61 – 90 นาที
91 – 120 นาที
มากกวา 120 นาที
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

288
58
13
25
384

75.00
15.10
3.39
6.51
100

จากตารางที่ 12 พบวา ชวงเวลาที่พอใจมากที่สุดเมื่อเขามาใชบริการที่รานคารแคร ของกลุม
ตัวอยางในการใชบริการคารแคร อยูในชวงเวลา 30 – 60 นาที จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 75.00
อยูในชวงเวลา 61 – 90 นาที จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.10 และอยูในชวงเวลามากกวา 120
นาที จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.51

ตารางที่ 13 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาในแตละวันที่มาใชบริการที่รา น
คารแคร
ชวงเวลาในแตละวันที่มาใชบริการที่รานคารแคร

จํานวน(คน)

รอยละ

07 : 00 – 09 : 00 น.

29

7.55

09 : 01 – 11 : 00 น.

48

12.50

11 : 01 – 13 : 00 น.

109

28.39

13 : 01 – 15 : 00 น.

67

17.45

15 : 01 – 17 : 00 น.

96

25.00

17 : 01 – 19 : 00 น

35

9.11

384

100

รวม

จากตารางที่ 13 พบวา ชวงเวลาในแตละวันที่มาใชบริการที่รานคารแคร ของกลุมตัวอยาง อยู
ในชวงเวลา 11:01 – 13:00 น. จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39 อยูในชวงเวลา 15:01 – 17:00 น.
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 25 และอยูในชวงเวลา 13:01 – 15:00 น. จํานวน 67 คน คิดเปน
รอยละ 17.45

ตารางที่ 14 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวันในแตละสัปดาหที่มาใชบริการที่ราน
คารแคร
วันในแตละสัปดาหที่มาใชบริการที่รานคารแคร
วันทํางานปกติ จันทร – ศุกร
วันเสาร – อาทิตย
รวม

จํานวน(คน)
128
256
384

รอยละ
33.33
66.67
100

จากตารางที่ 14 พบวา วันในแตละสัปดาหที่มาใชบริการทีร่ านคารแคร ของกลุมตัวอยาง คือ วัน
เสาร์ – อาทิตย์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และ วันทํางานปกติ จันทร์ – ศุกร์ จํานวน 128 คน คิด
เปนรอยละ 33.33

ตารางที่ 15 แสดง จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงฤดูที่นํารถมาใชบริการที่คารแคร
บอยที่สุด
ชวงฤดูที่นํารถมาใชบริการที่คารแครบอยที่สุด
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
รวม

จํานวน(คน)
150
109
125
384

รอยละ
39.06
28.39
32.55
100

จากตารางที่ 15 พบวา ชวงฤดูที่นํารถมาใชบริการที่คารแครบอยที่สุด ของกลุมตัวอยาง คือ
ฤดูฝน จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.06 ฤดูร อน จํานวน 125 คน คิดเปนร อยละ 32.55
และฤดูหนาว จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39

ตารางที่ 16 แสดง จํานวน รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประเภทบริการที่นิยมเลือกใชจากราน
คารแคร
ประเภทบริการที่นิยมเลือกใชจากรานคารแคร
ลางอัดฉีด
ดูดฝุน
ขัดเงาสี
เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
ซักเบาะ
เปลี่ยนไสกรองอากาศ
รวม

จํานวน(คน)
323
26
19
10
0
6
384

รอยละ
8.12
6.77
4.95
2.60
0
1.56
100

จากตารางที่ 16 พบวา ประเภทบริ การที่นิยมเลื อกใชจากรานคารแคร ของกลุม ตัวอยาง คือ
บริการลางอัดฉีด จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 8.12 บริการดูดฝุน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
6.77 และบริการขัดเงาสี จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.95

ตารางที่ 17 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานบริการ
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยดานบริการ
ปาน
นอย
มากที่สุด มาก
กลาง
คุณภาพของบริการสะอาด
189
163
16
16
เรียบรอย มันวาว
(49.22) (42.45) (4.17) (4.16)
มีบริการเสริมใหเลือก มากมาย
160
141
70
13
(41.67) (36.72) (18.23) (3.38)
การใหบริการของพนักงานสุภาพ
102
141
131
10
ออนโยน
(26.56) (3672) (34.12) (2.60)
เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใช
131
160
74
19
ทันสมัย
(34.12) (41.67) (19.27) (4.95)
ใชเวลาใหบริการลางรถเร็วกวาที่
128
122
105
19
อื่น
(33.33) (31.77) (27.34) (4.95)

นอย
ที่สุด
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
10
(2.61)

รวม
384
(100)
384
(100)
384
(100)
384
(100)
384
(100)

จากตารางที่ 17 พบวา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการบริการ อันดับแรก
เรื่องคุณภาพของบริการสะอาด เรียบรอย มันวาว มากที่สุด จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 49.22
อันดับรองลงมา เรื่องมีบริการเสริมใหเลือกใชบริการมากมาย มากที่สุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ
41.67 และอันดับสามเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชทันสมัย มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอย
ละ 34.12 ตามลําดับ

ตารางที่ 18 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานบริการ

ปจจัยดานบริการ
คุณภาพของบริการสะอาด เรียบรอย มันวาว
มีบริการเสริมใหเลือก มากมาย
การใหบริการของพนักงานสุภาพ ออนโยน
เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชทันสมัย
ใชเวลาใหบริการลางรถเร็วกวาที่อื่น

ระดับความคิดเห็น
X
4.36
4.16
3.87
4.04
3.88

S.D.
0.7937
0.8717
0.8485
0.8944
1.0246

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 18 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานบริการ อันดับหนึ่ง คือ
เรื่องคุณภาพของบริการสะอาด เรียบรอย มันวาว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.7937อั น ดับ สอง คือ เรื่ อ งมี บ ริ ก ารเสริ ม ให เ ลื อ ก มากมาย มี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 4.16 ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.8717และอันดับสามเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8944 ตามลําดับ

ตารางที่ 19 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานราคา

ปจจัยดานราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่
ใหบริการ
ราคาที่ใหบริการสูงกวาที่ราน
อื่น
มีสวนลดให กรณีใชบริการ
ประจํา
ราคาที่ใหบริการต่ํากวาที่ราน
อื่น

ระดับความคิดเห็น
ปาน
นอย
มากที่สุด มาก
กลาง
141
154
67
16
(36.72) (40.10) (17.45) (4.17)
72
102
138
48
(19.27) (26.59) (35.94) (12.50)
83
128
86
61
(21.61) (33.33) (22.40) (15.89)
90
99
125
51
(23.48) (25.78) (32.55) (13.28)

นอย
ที่สุด
6
(1.56)
22
(5.73)
26
(6.77)
19
(4.95)

รวม
384
(100)
384
(100)
384
(100)
384
(100)

จากตาราที่ 19 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับแรก เรื่อง
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ มากที่สุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 36.72 อันดับรองลงมา
เรื่องราคาที่ใหบริการต่ํากวาที่รานอื่น มากที่สุด จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.48 และเรื่องสวนลดให
กรณีใชบริการประจํา มากที่สุด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 21.61 ตามลําดับ

ตารางที่ 20 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานราคา
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยดานราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ
ราคาที่ใหบริการสูงกวาที่รานอื่น
มีสวนลดให กรณีใชบริการประจํา
ราคาที่ใหบริการต่ํากวาที่รานอื่น

X
4.06
3.42
3.47
3.49

S.D.
0.9327
1.1045
1.1916
1.1445

ความหมาย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 20 พบวา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่ง คือ
เรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9327
อันดับสอง คือเรือ่ งราคาที่ใหบริการต่ํากวาที่รานอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.1445 และอันดับสามคือเรือ่ งมีสวนลดให กรณีใชบริการประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.1916 ตามลําดับ

ตารางที่ 21 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานสถานที่
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยดานสถานที่
ปาน
นอย
มากที่สุด มาก
กลาง
ทําเลที่ตั้งของรานบริการคาร
128
106
102
32
แครอยูใกลบาน
(33.33) (27.61) (26.56) (8.33)
ทําเลที่ตั้งของรานบริการคาร
118
115
96
45
แครอยูใกลที่ทํางาน
(30.73) (29.95) (25.00) (11.72)
ขนาดของรานคารแครใหญ มีที่
99
112
131
39
จอดรถกวางขวาง
(25.78) (29.17) (34.11) (10.16)
ความสะอาดของสถานที่
106
141
93
38
(27.60) (36.27) (24.22) (9.90)
มีการจัดอุปกรณและเครือ่ งมือที่ 115
114
99
19
เกี่ยวของกับการใชบริการลาง
(29.95) (37.50) (25.78) (4.95)
รถไวอยางเปนระเบียบ
มีการตกแตงรานอยางสวยงาม
125
99
118
32
และทันสมัยนาเขามาใชบริการ (32.55) (25.78) (30.73) (8.33)

รวม

นอย
ที่สุด
16
(4.17)
10
(2.60)
3
(0.78)
6
(1.56)

384
(100)
384
(100)
384
(100)
384
(100)

7

384

(1.82)

(100)

10
(2.61)

384
(100)

จากตาราที่ 21 พบวา ความคิดเห็ นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับ ปจจั ยดานสถานที่ อันดับ แรก
เรื่องทําเลที่ตั้ง ของรานบริการคารแครอยูใกลบาน มากที่สุด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.33
อันดับรองลงมา เรื่องมีการตกแตงรานอยางสวยงามและทันสมัยนาเขามาใชบริการ มากที่สุด จํานวน 125
คน คิดเปนรอยละ 32.55 และอันดับสามเรื่องทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลที่ทํางาน มากที่สุด
จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.73 ตามลําดับ

ตารางที่ 22 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานสถานที่

ปจจัยดานสถานที่
ทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลบาน
ทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลทที่ ํางาน
ขนาดของรานคารแครใหญ มีทจี่ อดรถกวางขวาง
ความสะอาดของสถานที่
มีการจัดอุปกรณและเครือ่ งมือที่เกี่ยวของกับการใชบริการ
ลางรถไวอยางเปนระเบียบ
มีการตกแตงรานอยางสวยงามและทันสมัยนาเขามาใชบริการ

ระดับความคิดเห็น

ความหมาย

X
3.77
3.74
3.69
3.78

S.D.
1.1445
1.100
0.9899
1.0392

3.88

0.9798

มาก

3.77

1.0863

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 22 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานสถานที่ อันดับหนึ่ง
คือเรื่องมีการจัดอุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใชบริการลางรถไวอยางเปนระเบียบ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9798 อันดับสอง คือเรื่องความสะอาดของสถานที่ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0392 และอันดับสามเรื่องมีการตกแตงรานอยาง
สวยงามและทันสมัยนาเขามาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0863
ตามลําดับ

ตารางที่ 23 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีของสมนาคุณให (ผาเช็ดหนา
น้ําดื่ม มีสะสมคูปอง)
มีการโฆษณาออกอากาศ
มีปายชื่อรานติดตั้งใหเห็นอยาง
ชัดเจน
มีปายบอกชื่อสินคาใหเห็นอยาง
ชัดเจน
มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก

มากที่สุด
119
(30.99)
102
(26.99)
106
(27.61)
109
(28.39)
83
(21.61)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
นอย รวม
นอย
มาก
กลาง
ที่สุด
77
67
51
70
384
(20.05) (17.45) (13.28) (18.23) (100)
80
90
90
22
384
(20.83) (23.44) (23.44) (5.73) (100)
141
106
22
9
384
(36.72) (27.60) (5.73) (2.34) (100)
118
109
38
10
384
(30.73) (28.39) (9.89) (2.60) (100)
93
93
70
45
384
(24.22) (24.22) (18.23) (11.72) (100)

จากตาราที่ 23 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับ
แรก เรื่องมีของสมนาคุณให (ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มีสะสมคูปอง) มากที่สุด จํานวน 119 คน คิดเปนรอย
ละ 30.99 อันดับรองลงมา เรื่องมีปายบอกชื่อสินคาใหเห็นอยางชัดเจน มากที่สุด จํานวน 109 คน คิด
เปนรอยละ 28.39 และอันดับสามเรื่องมีปายชื่อรานติดตั้งใหเห็นอยางชัดเจน มากที่สุด จํานวน 106 คน
คิดเปนรอยละ 27.61 ตามลําดับ

ตารางที่ 24 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีของสมนาคุณให(ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มีสะสมคูปอง)
มีการโฆษณาออกอากาศ
มีปายชื่อรานติดตั้งใหเห็นอยางชัดเจน
มีปายบอกชื่อสินคาใหเห็นอยางชัดเจน
มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก

ระดับความคิดเห็น
X
3.32
3.39
2.72
3.72
3.25

S.D.
1.4900
1.2609
0.9592
1.0724
1.3191

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 24 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
อันดับ หนึ่ง คือ เรื่อ งมีป ายบอกชื่อ สินคาให เห็ นอยางชัดเจน มี คาเฉลี่ยเทากั บ 3.72 สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.0724 อันอับสอง คือเรื่องมีการโฆษณาออกอากาศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.2609 และอันดับสาม คือเรื่องมีของสมนาคุณให (ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มีสะสม
คูปอง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.4900 ตามลําดับ

ตารางที่ 25 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานจิตวิทยา
ปจจัยดานจิตวิทยา
คุณภาพและชื่อเสียงของราน
คารแครเปนที่รจู ักและยอมรับ
เปนรานเกาแกที่เปดใหบริการ
มานาน
มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่
บงบอกถึงความนาเชื่อถือ
มีความปลอดภัยในทรัพยสิน
ภายในรถและตัวรถของผูท ี่มา
ใชบริการ

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มากที่สุด มาก
นอย
กลาง
141
141
70
26
(36.27) (36.27) (18.23) (6.77)
93
150
96
42
(24.22) (39.06) (25.00) (10.94)
93
131
112
38
(24.22) (34.11) (29.17) (9.90)

นอย
ที่สุด
6
(1.56)
3
(0.78)
10
(2.60)

384
(100)
384
(100)
384
(100)

131
(34.12)

6
(1.56)

384
(100)

131
(34.11)

74
(19.27)

42
(10.94)

รวม

จากตารางที่ 25 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา อันดับแรก
เรื่องคุณภาพและชื่อเสียงของรานคารแครเปนที่รูจักและยอมรับ มากที่สุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอย
ละ 36.27 อันดับรองลงมา เรื่องมีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูที่มาใชบริการ
มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.12 และอันดับสามเรื่องเปนรานเกาแกที่เปดใหบริการมา
นาน มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่บงบอกถึงความนาเชื่อถือ มากที่สุด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ
24.22 ตามลําดับ

ตารางที่ 26 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานจิตวิทยา
ปจจัยดานจิตวิทยา
คุณภาพและชื่อเสียงของรานคารแครเปนทีร่ ูจักและยอมรับ
เปนรานเกาแกที่เปดใหบริการมานาน
มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่บงบอกถึงความนาเชื่อถือ
มีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูทมี่ าใช
บริการ

ระดับความคิดเห็น
X
4.00
3.75
3.67

S.D.
0.9899
0.9695
1.0440

3.88

1.0583

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 26 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา อันดับหนึ่ง
คือเรื่องคุณภาพและชื่อเสียงของรานคารแครเปนที่รูจักและยอมรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.9899 อันดับสอง คือเรื่องมีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูท ี่มาใช
บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0583 และอันดับสามคือเรื่องเปนราน
เกาแกที่เปดใหบริการมานาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9695 ตามลําดับ

ตารางที่ 27 แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานอื่นๆ

ปจจัยดานอื่นๆ

มากที่สุด
1. มีผูนิยมมาใช
128
บริการเปนจํานวนมาก (33.33)
2. มีญาติ เพื่อนเคย
102
ใชมากอนแลวแนะนํา
(26.56)
ใหมาใชบริการ
3. ผูบังคับบัญชาเคย
89
ใชมากอนแลวแนะนํา (23.18)
4. ผูใตบังคับบัญชา
86
เคยใชมากอนแลว
(22.40)
แนะนํา

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
นอย
166
67
13
(43.23)
(17.45)
(3.39)

รวม

นอยที่สุด
10
(2.60)

384
(100)

167
(43.49)

90
(23.44)

22
(5.73)

3
(0.78)

384
(100)

115
(29.95)
86
(22.40)

109
(29.38)
109
(29.38)

45
(11.72)
61
(15.88)

26
(6.77)
42
(10.94)

384
(100)
384
(100)

จากตารางที่ 27 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานอื่นๆ อันดับแรก เรื่องมีผู
นิยมมาใชบริการเปนจํานวนมาก มากที่สุด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อันดับรองลงมา
เรื่องมีญาติ เพื่อนเคยใชมาก อนแลวแนะนําใหมาใชบริการ มากที่สุ ด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ
26.56 และอันดับสามเรื่องผูบ ังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา มากที่สุด จํานวน 89 คน คิดเปนรอย
ละ 23.18 ตามลําดับ

ตารางที่ 28 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของปจจัยดานอื่นๆ

ปจจัยดานอื่นๆ
มีผูนิยมมาใชบริการเปนจํานวนมาก
มีญาติ เพื่อนเคยใชมากอนแลวแนะนําใหมาใชบริการ
ผูบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา
ผูใตบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา

ระดับความคิดเห็น
X
S.D.
4.01
0.9487
3.89
0.9055
3.51
1.1662
3.29
1.2884

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 28 พบวา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับปจจั ยดานอื่นๆ อันดับหนึ่ง
คือเรื่อ งมีผูนิยมมาใชบริก ารเป นจํานวนมาก มีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ
0.9487 อันดับสอง คือเรื่องมีญาติ เพื่อนเคยใชมากอนแลวแนะนําใหมาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9055 และอันดับสามคือเรื่องผูบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1662 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการ
ตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร กรณีศึกษา ผูใชบริการคารแครในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ผูศึกษาได จัดลําดับเพื่อการนําเสนอขอมูล ดังนี้
5.1 สรุปผล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
สรุปผลการศึกษา ขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ ในการอธิบายขอมูล
มีดังนี้
เพศของกลุ ม ตัวอยาง เป นเพศชาย จํ านวน 192 คน คิดเปนร อ ยละ 50 และเป นเพศหญิ ง
จํานวน 192คน คิดเปนรอยละ 50
อายุของกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.06 มีอายุ
ระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 35.16 และ มีอายุ 41 ป ขึ้นไป จํานวน 83 คน คิด
เปนรอยละ 21.61
ระดับการศึกษาสูงสุด หรือระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาของกลุมตัวอยาง มีระดับการศึกษาสูงสุด
หรือระดับการศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 46.61 อยูที่ระดับ
ปวส. / อนุป ริ ญญา จํ านวน 109 คน คิดเป นร อยละ 28.78 และอยูที่ ร ะดับ มั ธยมศึก ษาตอนปลาย
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.90
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 15,001 บาท จํานวน 173
คน คิดเปนรอยละ 45.05 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอย
ละ 32.55 และ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.50

อาชีพ ของกลุม ตัวอยาง มีอ าชีพ ขาราชการ / รั ฐ วิส าหกิจ จํ านวน 122 คน คิดเป นร อ ยละ
31.77 มีอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56 และมีอาชีพรับจางทั่วไป
จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 20.05
รานที่มาใชบริการมากในปจจุบัน ของกลุมตัวอยาง คือ รานดีดี คารแคร จํานวน 86 คน คิด
เปนรอยละ 22.40 รานพรวิทยาคารแคร จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.83 และรานตนขามคาร
แคร จํานวน 77 คนคิดเปนรอยละ 20.05
สถานะของรถที่นํามาใชบริการเปนประจําของกลุมตัวอยาง เปนรถของตัวเอง จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 86.72 เปนรถบริษัท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.95 และ เปนรถของญาติ จํานวน
16 คน คิดเปนรอยละ 4.17
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการที่รานคารแครของกลุมตัวอยาง เพราะ ใกลบาน จํานวน 144
คน คิดเปนรอยละ 37.50 เพราะคุณภาพบริการดี จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 35.94 และ เพราะ
ใกลสถานที่ทํางาน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.50
ระยะเวลาที่มาใชบริการที่รานคารแครของกลุมตัวอยาง มีระยะเวลา 1 เดือน – 3 เดือน จํานวน
150 คน คิดเปนรอยละ 39.06 มี ระยะเวลา 4 เดือ น – 6 เดือน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ
22.66 และมีระยะเวลาต่ํากวา 1 เดือน จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ18.23
แหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการที่รานคารแคร คือรูจากปายโฆษณา จํานวน 165
คน คิดเปนรอยละ 42.45 รูจากคนใกลเคียงบอก จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และรูจาก
โฆษณาในรายวิทยุ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.12
เหตุผลที่เปลี่ยนมาใชบริการที่รานคารแครในปจจุบัน ของกลุมตัวอยาง เพราะใกลบาน จํานวน
163 คน คิดเปนรอยละ 42.45 เพราะคุณภาพบริการดี จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.12 และ
เพราะใกลสถานที่ทํางาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.12
ชวงเวลาที่พอใจมากที่สุดเมือ่ เขามาใชบริการที่รานคารแคร ของกลุมตัวอยางในการใชบริการคาร
แคร อยูในชวงเวลา 30 – 60 นาที จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 75.00 อยูในชวงเวลา 61 – 90
นาที จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.10 และอยูในชวงเวลามากกวา 120 นาที จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 6.51
ชวงเวลาในแตละวันที่มาใชบริก ารที่รานคารแคร ของกลุมตัวอยาง อยูในชวงเวลา 11:01 –
13:00 น. จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39 อยูในชวงเวลา 15:01 – 17:00 น. จํานวน 96 คน
คิดเปนรอยละ 25 และอยูในชวงเวลา 13:01 – 15:00 น. จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.45

วันในแตล ะสั ป ดาห ที่ ม าใช บ ริ ก ารที่ ร า นคาร แคร ของกลุ ม ตั วอยา ง คื อ วัน เสาร – อาทิ ต ย
จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 76.67 และ วันทํางานปกติ จันทร – ศุกร จํานวน 128 คน คิดเปน
รอยละ 33.33
ชวงฤดูที่นํารถมาใชบริการที่ คารแครบ อยที่สุด ของกลุมตัวอยาง คือ ฤดูฝน จํานวน 150 คน
คิดเปนรอยละ 39.06 ฤดูรอน จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.55 และฤดูหนาว จํานวน 109 คน
คิดเปนรอยละ 28.39
ประเภทบริการที่นิยมเลือกใชจากรานคารแคร ของกลุมตัวอยาง คือ บริการลางอัดฉีด จํานวน
323 คน คิดเปนรอยละ 8.12 บริการดูดฝุน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.77 และบริการขัดเงา
สี จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.95
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการบริการ อันดับแรก เรื่องคุณภาพของบริการ
สะอาด เรียบรอย มันวาว มากที่สุด จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 49.22 อันดับรองลงมา เรื่องมี
บริการเสริมใหเลือกใชบริการมากมาย มากที่สุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 41.67 และเรื่อง
เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชทันสมัย มากที่สุด จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.12
ความคิดเห็ นของกลุ ม ตั วอยางเกี่ ยวกั บ ป จ จั ยด านราคา อั นดับ แรก เรื่ อ งราคาเหมาะสมกั บ
คุณภาพที่ให บริการ มากที่สุ ด จํานวน 141 คน คิดเป นรอยละ 36.72 อันดับรองลงมา เรื่องราคาที่
ใหบริการต่ํากวาที่รานอื่น มากที่สุด จํานวน 90 คน คิดเป นรอยละ 23.48 และเรื่องสวนลดใหกรณีใช
บริการประจํา มากที่สุด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 21.61
คิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานสถานที่ อันดับแรก เรื่องทําเลที่ตั้งของรานบริการคาร
แครอยูใกลบาน มากที่สุด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อันดับรองลงมา เรื่องมีการตกแตงราน
อยางสวยงามและทันสมัยนาเขามาใชบริการ มากที่สุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.55 และเรื่อง
ทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลที่ทํางาน มากที่สุด จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.73
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับแรก เรื่องมีของสมนาคุณ
ให (ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มีสะสมคูปอง) มากที่สุด จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30.99 อันดับรองลงมา
เรื่องมีปายบอกชื่อสินคาใหเห็นอยางชัดเจน มากที่สุด จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39 และเรื่องมี
ปายชื่อรานติดตั้งใหเห็นอยางชัดเจน มากที่สุด จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 27.61
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา อันดับแรก เรื่องคุณภาพและชื่อเสียง
ของรานคารแครเปนที่ รูจักและยอมรับ มากที่ สุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 36.27 อันดับ

รองลงมา เรื่องมีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูที่มาใชบริการ มากที่สุด จํานวน 131
คน คิดเปนรอยละ 34.12 และเรื่องเปนรานเกาแกที่เปดใหบริการมานาน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ที่บงบอกถึงความนาเชื่อถือ มากที่สุด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 24.22
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานอื่นๆ อันดับแรก เรื่องมีผูนิยมมาใชบริการเปนจํานวน
มาก มากที่สุด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อันดับรองลงมา เรื่องมีญาติ เพื่อนเคยใชมากอน
แลวแนะนําใหมาใชบริการ มากที่สุด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56 และ เรื่องผูบังคับบัญชาเคย
ใชมากอนแลวแนะนํา มากที่สุด จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.18

5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร กรณีศึกษา ผูใชบริการคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานบริการ อันดับหนึ่ง คือเรื่องคุณภาพของบริการ
สะอาด เรี ยบร อย มั นวาว มี คาเฉลี่ยเท ากับ 4.36 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.7937 แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องมีบริการเสริมใหเลือก มากมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8717 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก และเรื่องเทคโนโลยี
และอุ ป กรณที่ ใชทั นสมั ย มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ 4.04 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.8944 แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็ นของกลุม ตัวอยางเกี่ยวกับปจ จัยดานราคา อันดับหนึ่ง คือเรื่ องราคาเหมาะสมกั บ
คุณภาพที่ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9327 แปรความหมายไดวา
อยูในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องราคาที่ใหบริ การต่ํากวาที่ รานอื่น มีคาเฉลี่ยเทากั บ 3.49 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1445 แปรความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง และเรื่องมีสวนลดให กรณี
ใชบริการประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1916 แปรความหมายไดวาอยู
ในระดับปานกลาง
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานสถานที่ อันดับหนึ่ง คือเรื่องมีการจัดอุปกรณ
และเครื่ องมือ ที่เ กี่ยวของกับ การใชบ ริก ารลางรถไวอ ยางเปนระเบี ยบ มี คาเฉลี่ยเท ากั บ 3.88 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9798 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องความสะอาด
ของสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0392 แปรความหมายไดวาอยูใน

ระดับมาก และเรื่องมีการตกแตงรานอยางสวยงามและทันสมัยนาเขามาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0863 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่ง คือเรื่องมีปาย
บอกชื่อสินคาใหเห็นอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0724 แปร
ความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันอับสอง คือเรื่องมีการโฆษณาออกอากาศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39
สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 1.2609 แปรความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง และเรื่ อ งมี ของ
สมนาคุณให(ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มี สะสมคูปอง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ
1.4900 แปรความหมายไดวาอยูในระดับปานกลาง
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา อันดับหนึ่ง คือเรือ่ งคุณภาพและ
ชื่อเสียงของรานคารแครเปนทีร่ ูจักและยอมรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.9899 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องมีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถ
และตัวรถของผูที่มาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0583
แปลความหมายไดวาอยูในระดับมาก และเรือ่ งเปนรานเกาแกที่เปดใหบริการมานาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9695 แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆ อันดับหนึ่ง คือเรื่องมีผูนิยมมาใชบริการ
เปนจํานวนมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9487 แปรความหมายไดวาอยู
ในระดับมาก อันดับสอง คือเรื่องมีญาติ เพื่อนเคยใชมากอนแลวแนะนําใหมาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.89 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.9055 แปรความหมายไดวา อยูในระดั บ มาก และเรื่ อ ง
ผูบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1662
แปรความหมายไดวาอยูในระดับมาก
5.3 ขอเสนอแนะ
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการคารแคร กรณีศึกษา ผูใชบริการคารแครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งผูศึกษามีขอเสนอแนะ
จากการศึกษาดังนี้
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช

5.3.1.1 ดานบริการ ผูประกอบการธุรกิจคารแครควรใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริก ารตองสะอาด เรียบรอ ย มีมันวาว การมีบ ริก ารเสริ มใหเลื อกใชบ ริก ารมาก และเทคโนโลยีและ
อุปกรณที่ใชในการบริการตองทันสมัยทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ
สูงสุด อันสงผลตอความอยูรอดของธุรกิจคารแคร
5.3.1.2 ดานราคา ผูประกอบการธุรกิ จคาร แคร ควรใหความสํ าคัญเกี่ยวกับ การทํ าการ
วิเคราะหตนทุนเพื่อทําการปรับปรุงราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ ควรมีราคาที่ต่ํากวารานอื่น
และเมื่ อลู กคามาใชบริก ารประจํ า ก็ ควรจะมีก ารสวนลดให จะทํ าให ลูก คาพอใจมากยิ่ง ขึ้น และมาใช
บริการในปริมาณที่มากขึ้นดวย
5.3.1.3 ดานสถานที่ ผูประกอบการธุรกิจคารแครควรใหความสําคัญเกี่ยวกับ ทําเลที่ตั้งของ
รานบริการคารแครควรอยูในยานชุมชน ใกลเมือง มีการตกแตงรานอยางสวยงามและทันสมัยใหนาเขามา
ใชบริการ จะชวยใหลูกคาสนใจมากขึ้น
5.3.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผู ประกอบการธุรกิจ คารแครควรจัดให มีปายบอกชื่อ
สินคาใหเห็นอยางชัดเจน ควรมีการโฆษณาออกอากาศ และใหของสมนาคุณ เพื่อดึงดูดใหลูกคารูจัก และ
เขามาใชบริการใหมากขึ้น
5.3.1.5 ดานจิ ตวิท ยา ผู ป ระกอบการธุร กิ จ คาร แคร ควรให ความสํ าคัญ กั บ การ มี ความ
ปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูที่มาใชบริการ และคุณภาพและชื่อเสียงของรานคารแครให
เปนที่รูจักและยอมรับ เพื่อทําใหผูใชบริการเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด
5.3.1.6 ดานอื่นๆ ผูประกอบการธุรกิจคารแครควรใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณ
โดยรวมที่ดีเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการทุกคนที่เขามาใชบริการ และเพื่อที่จะไดเปนการจูงใจ
ใหกับผูใชรายตอไปดวย
5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการคารแครในตางจังหวัด หลายๆ
จังหวัด เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจสูงสุดของผูใชบริการคารแคร และชองทาง
การพัฒนารูปแบบในการทําธุรกิจคารแคร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหไดรับผลกําไรสูงสุด
5.3.2.3 ควรทํ าการศึก ษาธุร กิจ อื่นที่มี ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิ จคาร แคร เพื่ อนํามา
ประยุกต ปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอธุรกิจคารแครใหมากที่สุด
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ภาคผนวก

เลขที่..........
แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร กรณีศึกษา ประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร
คําชี้แจง
แบบสอบถามนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการ
ตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร โดยนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อเปน
สารสนเทศและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจคารแคร และเพื่อ
การศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202 – 2002 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ขอแนะนํา
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของ
ผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
2. โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความหรือใสขอ ความในชองวางตามความเปนจริง
 3. ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของทานนับวาเปนประโยชนตอ
การศึกษาครั้งนี
้

ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวสิเรียม อยูคง
นางสาวรัตติยา ออนละมุล
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด แผนกวิชาการขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร



ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ต่ํากวา 20 ป
 2. 21 - 30 ป
 3. 31 - 40 ป
 4. 41 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
 2. มัธยมศึกษาตอนตน
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ปวส/อนุปริญญา
 5. ปริญญาตรี
 6. สูงกวาปริญญาตรี
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 1. ต่ํากวา 15,001 บาท
 2. 15,001-25,000 บาท
 3. 25,001-35,000 บาท
 4. 35,001-45,00 บาท
 5. มากกวา 45,000 บาท
5. อาชีพ
 1. นักเรียนนักศึกษา
 2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
 4. เกษตรกร
 5. รับจางทั่วไป
 6. พอบาน แมบาน
 7. อื่นๆ................

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแครของผูตอบแบบสอบถาม
1. ปจจุบันสวนมากทานมาใชบริการลางรถทีร่ านใด
 1. ดีดีคารแคร
 2. ออยคารแคร
 3. ตนขามคารแคร
 4. พรวิทยาคารแคร
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................
2. รถที่ทานนํามาลางประจําเปนรถของใคร
 1. รถของตัวเอง
 2. รถของญาติ
 3. รถบริษัท
 4. รถหนวยราชการ
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................
3. จากขอ 1. ทานเลือกใชบริการลางรถจากรานนั้นเพราะเหตุใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 1. ใกลบาน
 2. ใกลสถานที่ทํางาน
 3. คุณภาพบริการดี
 4. ราคาต่ํากวาที่อื่น
 5. มีของสมนาคุณ
 6. บริการเร็วกวาที่อื่น
4. รานที่ทานมาใชบริการนั้น (จากขอ 1) ทานใชบริการมานานแคไหน
 1. ต่ํากวา 1 เดือน
 2. 1 เดือน – 3 เดือน
 3. 4 เดือน – 6 เดือน
 4. 7 เดือน – 9 เดือน
 5. มากกวา 9 เดือนขึ้นไป
5. ทานรูจักรานที่มาใชบริการจากแหลงใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 1. รูจากปายโฆษณา
 2. รูจากแผนปลิวโฆษณา
 3. คนใกลเคียงบอก
 4. รูจากโฆษณาในรายการวิทยุ
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................
6. เพราะเหตุใด ทานถึงเปลี่ยนมาใชบริการที่รานคารแครในปจจุบัน (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 1. ใกลบาน
 2. ใกลสถนที่ทํางาน
 3. คุณภาพบริการดี
 4. ราคาต่ํากวาที่อื่น
 5. มีของสมนาคุณ
 6. บริการเร็วกวาที่อื่น
7. ชวงระยะเวลานานแคไหนทีท่ านพอใจมากทีส่ ุดเมื่อนํารถมาลางที่รานคารแครตอครั้ง
 1. 30 – 60 นาที
 2. 61 – 90 นาที
 3. 91 – 120 นาที
 4. มากกวา 120 นาที

8. ชวงเวลาใดที่ทานนิยมนํารถมาลางที่รานคารแคร
 1. 07:00 – 09:00 น.
 2. 09:01 – 11:00 น.
 3. 11:01 – 13:00 น.
 4. 13:01 – 15:00 น.
 5. 15:01 – 17:00 น.
 6. 17:01 – 19:00 น.
9. วันใดที่ทานนิยมนํารถมาลางที่รานคารแคร
 1. วันทํางานปกติ จัน – ศุกร
 2. เสาร – อาทิตย
10. ชวงฤดูกาลใดที่ทานจะนํารถมาลางทีร่ านคารแคร บอยครั้งมากที่สุด
 1. ฤดูฝน
 2. ฤดูหนาว
 3. ฤดูรอน
11. บริการใดที่ทานเลือกใชบริการจากรานคารแคร (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 1. ลางอัดฉีด
 2. ดูดฝุน
 3. ขัดเงาสี
 4. เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
 5. ซักเบาะ
 6. เปลี่ยนไสกรองอากาศ

ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ความหมายคาคะแนน
5 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว
4 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว
3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว
2 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว
1 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องราว

อยูในระดับ
อยูในระดับ
อยูในระดับ
อยูในระดับ
อยูในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ปจจัยทางการตลาดตอไปนี้ มีผลตอการเลือกใชบริการคารแครมากนอยเพียงใด
ปจจัยทางการตลาด
ปจจัยดานบริการ
1. คุณภาพของการบริการ สะอาด,เรียบรอย สีมันวาว
2. มีบริการเสริมใหเลือกใชบริการมาก (ถายน้ํามันเครื่อง เช็คน้ํามันเกียร
เช็คผาเบรก)
3. การใหบริการของพนักงานสุภาพ ออนโยน
4. เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการใหบริการทันสมัย
5. ใชเวลาใหการบริการลางรถเร็วกวาที่อื่น
ปจจัยดานราคา
6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ
7. ราคาที่ใหบริการสูงกวาทีร่ านอื่น
8. มีสวนลดให กรณีใชบริการประจํา
9. ราคาที่บริการต่ํากวาที่อื่น
ปจจัยดานสถานที่
10. ทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลบาน
11. ทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลที่ทํางาน
12. ขนาดของรานคารแครใหญ มีทจี่ อดรถกวางขวาง
13. ความสะอาดของสถานที่
14. มีการจัดอุปกรณและเครือ่ งมือที่เกี่ยวของกับการใชบริการลางรถไวอยางเปน
ระเบียบ
15. มีการตกแตงรานอยางสวยงามและทันสมัยนาเขามาใชบริการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ตอ)
ปจจัยทางการตลาด
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีของสมนาคุณให (ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มีสะสมคูปอง)
มีการโฆษณาออกอากาศ
มีปายชื่อรานติดตั้งใหเห็นอยางชัดเจน
มีปายบอกชื่อสินคาใหเห็นอยางชัดเจน
มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก
ปจจัยดานจิตวิทยา
คุณภาพและชื่อเสียงของรานคารแครเปนทีร่ ูจกั และยอมรับ
เปนรานเกาแกที่เปดใหบริการมานาน
มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่บง บอกถึงความนาเชื่อถือ
มีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถและตัวรถของผูท ี่มาใชบริการ
ปจจัยดานอื่น ๆ
มีผูนิยมมาใชบริการเปนจํานวนมาก
มีญาติ เพื่อนเคยใชมากอนแลวแนะนําใหมาใชบริการ
ผูบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา
ผูใตบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา

ขอเสนอแนะนําเพิ่มเติม
1. ดานราคาใหบริการของรานคารแคร..........................................................................................
2. ดานราคาที่ใชบริการ..................................................................................................................
3. ดานสถานที่ตั้งและภายในรานคารแคร......................................................................................
4. ดานการสงเสริมการตลาด..........................................................................................................
5. ดานอื่น ๆ ..................................................................................................................................

ตัวแปร คอลัมน
I.D
1-3
×
4
เพศ

ตารางแสดงรหัส
คําบรรยายตัวแปร
หมายเลขผูตอบ

×

5

อายุ

×

6

ระดับการศึกษาหรือระดับการศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยู

×

7

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

×

8

อาชีพ

×

9

ปจจุบันสวนมากทานมาใชบริการลางรถที่
รานใด

คาตัวแปร
1-120
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ชาย
หญิง
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41 ปขึ้นไป
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ต่ํากวา 15,001 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
มากกวา 45,000 บาทขึ้นไป
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
แมบาน/พอบาน
อื่นๆโปรดระบุ
ดีดีคารแคร
ออยคารแคร
ตนขามคารแคร
พรวิทยาคารแคร
อื่นๆ

ตัวแปร คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
×
10 รถที่ทานนํามาลางประจําเปนรถของใคร

×

11

×

12

×

13

×

14

×

15

1
2
3
4
5
ทานเลือกใชบริการลางรถจากรานนั้นเพราะ 1
เหตุใด
2
3
4
5
6
รานที่ทานมาใชบริการนั้นทานใชบริการมา 1
นานแคไหน
2
3
4
5
ทานรูจกั รานทีม่ าใชบริการจากแหลงใด
1
2
3
4
5
เพราะเหตุใด ทานจึงเปลี่ยนมาใชบริการที่ 1
รานคารแครในปจจุบัน
2
3
4
5
6
ชวงระยะเวลานานแคไหนที่ทานพอใจมาก 1
ที่สุด เมื่อนํารถมาลางทีร่ านคารแคร
2
3
4

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
รถของตัวเอง
รถของญาติ
รถบริษัท
รถหนวยงานราชการ
อื่นๆ โปรดระบุ
ใกลบาน
ใกลสถานทีท่ ํางาน
คุณภาพบริการดี
ราคาต่ํากวาที่อื่น
มีของสมนาคุณ
บริการเร็วกวาที่อื่น
ต่ํากวา 1 เดือน
1 เดือน – 3 เดือน
4 เดือน – 6 เดือน
7 เดือน – 9 เดือน
มากกวา 9 เดือน ขึ้นไป
รูจากปายโฆษณา
รูจากแผนปลิวโฆษณา
คนใกลเคียงบอก
รูจากโฆษณาในรายการวิทยุ
อื่นๆ
ใกลบาน
ใกลสถานทีท่ ํางาน
คุณภาพบริการดี
ราคาต่ํากวาที่อื่น
มีของสมนาคุณ
บริการเร็วกวาที่อื่น
30 – 60 นาที
61 – 90 นาที
91 – 120 นาที
มากกวา 120 นาที

ตัวแปร คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
×
16 ชวงเวลาใดที่ทานนิยมนํารถมาลางทีร่ าน
คารแคร

×

17

×

18

×

19

×

20

×

21

×

22

1
2
3
4
5
6
วันใดที่ทานนิยมนํารถมาลางทีร่ านคารแคร 1
2
ชวงฤดูกาลใดที่ทานจะนํารถมาลางทีร่ าน 1
คารแคร บอยครัง้ มากทีส่ ุด
2
3
บริการใดที่ทานเลือกใชบริการจากรานคาร 1
แคร
2
3
4
5
6
คุณภาพของการบริการ สะอาด , เรียบรอย 5
สีมันวาว
4
3
2
1
มีบริการเสริมใหเลือกใชบริการมาก (ถาย 5
น้ํามันเครื่อง เช็คน้ํามันเกียร เช็คผาเบรค) 4
3
2
1
การใหบริการของพนักงานสุภาพ ออนโยน 5
4
3
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
07:00 – 09:00 น.
09:01 – 11:00 น.
11:01 – 13:00 น.
13:01 – 15:00 น.
15:01 – 17:00 น.
17:01 – 19:00 น.
วันทํางานปกติ จันทร – ศุกร
เสาร – อาทิตย
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ลางอัดฉีด
ดูดฝุน
ขัดเงาสี
เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
ซักเบาะ
เปลี่ยนไสกรองอากาศ
มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
นอย

1 = นอยทีส่ ุด

ตัวแปร คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
×
23 เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการใหบริการ 5 =
ทันสมัย
4 =
3 =
2 =
1 =
×
24 ใชเวลาใหการบริการลางรถเร็วกวาทีอ่ ื่น
5 =
4 =
3 =
2 =
1 =
×
25 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ใหบริการ
5 =
4 =
3 =
2 =
1 =
×
26 ราคาที่ใหบริการสูงกวาที่รานอื่น
5 =
4 =
3 =
2 =
1 =
×
27 มีสวนลดให กรณีใชบริการประจํา
5 =
4 =
3 =
2 =
1 =

คาตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตัวแปร คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
×
29 ทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกล
บาน

×

30

×

31

×

33

×

34

×

35

5
4
3
2
1
ทําเลที่ตั้งของรานบริการคารแครอยูใกลที่ 5
ทํางาน
4
3
2
1
ขนาดของรานคารแครใหญ มีทจี่ อดรถ
5
กวางขวาง
4
3
2
1
มีการจัดอุปกรณและเครือ่ งมือที่เกี่ยวของ 5
กับการใหบริการลางรถ ไวอยางเปน
4
ระเบียบ
3
2
1
มีการตกแตงรานอยางสวยงาม และทันสมัย 5
นาเขามาใชบริการ
4
3
2
1
มีของสมนาคุณให (ผาเช็ดหนา น้ําดื่ม มี
5
สะสมคูปอง)
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตัวแปร คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
×
36 มีการโฆษณาออกอากาศ

×

37

×

38

×

39

×

40

×

41

5
4
3
2
1
มีปายชื่อรานติดตั้งใหเห็นอยางชัดเจน
5
4
3
2
1
มีปายบอกชื่อสินคาใหเห็นอยางชัดเจน
5
4
3
2
1
มีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก
5
4
3
2
1
คุณภาพและชื่อเสียงของรานคารแครเปนที่ 5
รูจักและยอมรับ
4
3
2
1
เปนรานเกาแกที่เปดใหบริการมานาน
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตัวแปร คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
×
42 มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่บงบอกถึง
ความนาเชื่อถือ

×

43

×

44

×

45

×

46

×

47

5
4
3
2
1
มีความปลอดภัยในทรัพยสินภายในรถ และ 5
ตัวรถของผูทมี่ าใชบริการ
4
3
2
1
มีผูนิยมมาใชบริการเปนจํานวนมาก
5
4
3
2
1
มีญาติ เพื่อนเคยใชมากอนแลวแนะนํามาใช 5
บริการ
4
3
2
1
ผูบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา
5
4
3
2
1
ผูใตบังคับบัญชาเคยใชมากอนแลวแนะนํา 5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ชื่อ
วันเกิด

ประวัติยอของผูศึกษา
นางสาวสิเรียม อยูคง
วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535

สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
บานเลขที่ 134 หมู 5 ตําบลน้ําคําใหญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร 35000

ประวัติการศึกษา
พ. ศ. 2551
พ. ศ. 2554

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการขาย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

พ. ศ. 2556

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ชื่อ

นางสาวรัตติยา ออนละมุล

วันเกิด
สถานที่เกิด

วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2535
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สถานที่อยูปจจุบัน

บานเลขที่ 60/3 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร 35150

ประวัติการศึกษา
พ. ศ. 2551
พ. ศ. 2554
พ. ศ. 2556

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการขาย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

