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ด้านกระบวนการมากที่สุด และส่วนประสมทางการตลาด7P’sมีความสัมพันธ์ท าให้เกิด
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลเอาใจใส่ให้ค าปรึกษา และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในทุก
ขั้นตอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมท้ังการแลกเปลี่ยน
ความรู้ใหม่ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆร่วมรุ่น ที่ได้ให้
ค าแนะน าและให้ก าลังใจจนท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

         ขอขอบคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะกรอบแนวความคิดและปรับปรุงการศึกษา
ค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณกลุ่มบุคคลที่ได้เห็นคุณค่าของการท าการศึกษาค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ ได้ให้เกียรติสละเวลาแสดงความคิดเห็น ในการตอบค าถามในประเด็นต่างๆ ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการน ามาใช้ประกอบการจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ 

        ท้ายท่ีสุดขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ท่ีได้ให้ก าเนิดและอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีเสมอมา 
อีกส่วนหน่ึงคือญาติพี่น้องที่คอยให้ก าลังใจ ปลอบใจ คอยอยู่เคียงข้าง ให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และมีส่วนในการวิจัยครั้งนี้ไม่มากก็น้อย เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนา
และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันรถยนต์กลายเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากรถยนต์
สามารถท าให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง และสามารถพาเราไปยังจุดมุ่งหมายได้
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นเครื่องวัดระดับฐานะของผู้ขับขี่อีกด้วย กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
หลวงที่ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของอาเซียนด้วย โดยเป็นที่รวมของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,676,765 
คน (ก.พ.2556) หากรวมประชากรแฝงกรุงเทพฯมี 8,839,022 คน หรือประมาณ 14% ของ
ประชากรท้ังประเทศ และหากนับรวมประชากรท่ีเดินทางจากปริมณฑลโดยรอบที่เข้ามาท างาน
ในกรุงเทพมหานคร และชาวต่างชาติ จะพบว่ามีประชากรในกรุงเทพมหานครมากกว่า 10 ล้าน
คนสถิติที่อาจสะท้อนภาพดังกล่าวได้ คือ ปริมาณการใช้รถยนต์ผ่านระบบทางด่วนท่ีเข้า-ออก
พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีมากถึง 1.6 ล้านคันต่อวัน (ม.ค. 2556) ซึง่หากเปรียบเทียบกับเมือง
หลวงอื่นๆ ในอาเซียน กรุงเทพกรุงเทพมหานครมีจ านวนรถยนต์จดทะเบียนมากที่สุด จ านวน
รถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 รวมรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์มีทั้งหมด 34,223,921 คัน รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1,128,739 คัน 
รวมท้ังสิ้น 35,352,660 คัน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร รถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2557 รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีทั้งหมด 8,304,282 คัน รวมรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 171,990 คัน รวมทั้งสิ้น 8,476,272 คัน และธุรกิจที่
เจริญเติบโตตามอัตราการเพิ่มของรถยนต์คือธุรกิจคาร์แคร์ 

ธุรกิจคาร์แคร์ (Car Care) โดยท่ัวไปจะมีบริการที่หลากหลายอยู่ภายในศูนย์บริการ 
ตั้งแต่การบริการท าความสะอาด บริการซ่อมบ ารุง หรือบริการเพิ่มประสิทธิภาพของรถ แต่
บริการท าความสะอาดรถจะเป็นบริการหลักของธุรกิจคาร์แคร์ เนื่องจากเป็นบริการที่ผู้ใช้รถนิยม
และมีความถี่ในการเข้าใช้บริการมากที่สุด เมื่อเทียบกับบริการด้านอื่นๆ อีกทั้งยังมีแนวโน้มการ
เติบโตเพิ่มข้ึน เนื่องจาก วิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น 
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จนท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลรักษาท าความสะอาดรถ ประกอบกับการเติบโตของสังคมเมือง ท า
ให้ขนาดของที่พักอาศัยมีพื้นท่ีเล็กลงส่งผลให้สถานท่ีและความสะดวกในการดูแลรักษาท าความ
สะอาดรถนั้นลดน้อยลงไป นอกจากนี้ ในภาพรวมของธุรกิจคาร์แคร์ ยังมีแนวโน้มการเติบโต
ตามปริมาณรถยนต์ในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีจ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้าหลักของธุรกิจคาร์แคร์ จดทะเบียนใหม่จ านวน 258,258 คัน และรวมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนสะสมมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2557 จะมีจ านวนทั้งสิ้น 3,499,260 คัน 
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสภาพรถจะเป็นอย่างไร รถทุกคันล้วนแล้วแต่ต้องการได้รับการดูแล
รักษาท าความสะอาดทั้งสิ้น ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ธุรกิจคาร์แคร์ยังคงสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

ที่มำข้อมูล: กรมกำรขนส่งทำงบก 

แผนภูมิที่ 1 แสดงสถิติจ ำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง ปี พ.ศ. 2555-2557 ในเขต

กรุงเทพมหำนคร 

 

        ธุรกิจคาร์แคร์มีโอกาสเติบโตตามการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ซึ่งที่ผ่านมายอดจ าหน่ายรถยนต์
ในประเทศไทยอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ได้ให้ความสนใจในการ
เปิดบริการคาร์แคร์เป็นจ านวนมากเพราะในเบื้องต้นการลงทุนอาจไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยมากนัก ประกอบกับเป็นธุรกิจบริการที่ให้ผลตอบแทนสูง และจ านวนลูกค้ามีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเข้าสู่ธุรกิจท าได้ง่าย ทั้งที่เป็นศูนย์บริการท่ัวไป ที่มีการลงทุน
เองของผู้ประกอบการรายย่อย ใช้จ านวนเงินลงทุนไม่สูงมากนัก และในรูปแบบท่ีเป็นแฟรนไชส์ 
ซึ่งรูปแบบนี้มีข้อดีในเร่ืองการแนะน าความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงมีการอบรม
พนักงานให้จากบริษัทแม่ แต่ผู้ประกอบต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง 

 

ที่มำข้อมูล: กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงสถิติกำรจดทะเบียนของธุรกิจบ ำรุงรักษำยำนยนต์ทั่วไป  

(ธุรกิจคำร์แคร์) ปี2555 – ปี 2557 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้น าประโยชน์จากวิจัยไป
ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการให้เหมาะสม ตลอดจนเพื่อ
เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจซึ่งสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
ครั้งต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

        1. ด้านเนื้อหามุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้าน คาร์แคร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด พนักงานผู้
ให้บริการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้
บริการ 

2. ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้
รถ ซึ่งมีจ านวน 8,476,272 คันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา   

1. ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระดับการศึกษา 

1.4 อาชีพ 

1.5 รายได้ 
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ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

2.2 ราคา (Price) 

2.3 สถานท่ี (Place) 

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2.5 พนักงานผู้ให้บริการ (People) 

2.6 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) 

2.7 กระบวนการให้บริการ (Process) 

 

        2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านคาร์แคร์ ในเขต
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย 

          1. ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat)  

2. การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ (Recommend)  

3. ความภักดี (Loyalty) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้อ่านผลงานวิจัยและผู้วิจัยจึงได้ให้ค านิยาม
ศัพท์เฉพาะดังนี้ 

        ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือ
มีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย  

        บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ หมายถึง บริการล้างรถด้วยการฉีดน้ าด้วยความแรงสูงที่ช่วงล่าง
ของรถยนต์ ล้างด้วยโฟมล้างรถ หลังจากนั้นจะเช็ดท าความสะอาด ดูดฝุ่นทั้งภายนอกและ
ภายในรถยนต์และมีบริการเสริมอื่นๆ 

        ธุรกิจคาร์แคร์ หมายถึง ร้านหรือสถานที่ที่ให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 
อัดจารยี เติมน้ ามันเบรคและเฟืองท้าย เป็นต้น 

        บริการ (Service) หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความ
สะดวก หรือความสบายอันเป็น การกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี การ
ให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็นการบริการที่ดี ผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อการบริการดังกล่าว 

        ราคา (Price) หมายถึง เป็นส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ 
ในการให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 
        ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ร้านคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการ
ล้างอัดฉีดรถยนต์ 

        การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ช่องทางในการให้บริการของร้านคาร์แคร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครไปสู้ผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ โดยการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานผู้
ให้บริการรวมถึงการสร้าง แรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการกลับมารับบริการอีกในคร้ังต่อไป เช่น การ
สะสมจ านวนการเข้ารับบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 10 ครัง้ เพื่อแลกฟรี 1 ครั้ง เป็นต้น 
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        พนักงานผู้ให้บริการ (People) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ในการล้างอัดฉีดรถยนต์ โดย
พนักงานท่ีคัดเลือกและฝึกอบรมมาอย่างดีช่วยในการแนะน าบริการ 

        สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างคุณภาพโดยรวม
เพื่อการพัฒนาและจัดหารูปแบบในการติดต่อให้ตรงกับคุณค่าในการรับรู้ของ เพื่อท าให้
ผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ได้รับความสะดวกสบาย และได้รับประสบการณ์การบริการท่ีดีที่สุด
โดยครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบ เช่น ด้านความสะอาด ด้านสถานที่ 
ด้านความหรูหรา 

        กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง การให้บริการหรือขั้นตอนการให้บริการท่ีมี
ความแปลกใหม่แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการหลังจากที่เข้ารับ
บริการ 

        ความถี่ในการใช้บริการ หมายถึง การตัดสินใจของการใช้บริการของผู้ใช้บริการบริการ
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ณ ร้านคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนครั้งที่
ใช้บริการ 

        ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat)  การท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้
บริการของธุรกิจอีก 

        การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ (Recommend) การท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
บอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้บริการ 

        ความภักด ี (Loyalty) คือ การที่ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเกิด
จากความเชื่อม่ัน การนึกถึง และหรือตรงใจ และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา การท่ีลูกค้ารัก
และศรัทธาในสินค้ายี่ห้อหนึ่งหรือบริการจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายี่ห้ออื่น ผู้บริโภคจะมี
ความรู้สึกคุ้นเคยกับตรายี่ห้อนั้น ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อมีหลายระดับ ผู้บริโภคมีความพอใจ
ต่อสินค้าย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และซื้อสินค้านั้นด้วยความเคยชิน 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. น าผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์  

คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. น าผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการวางแผนเพิ่มยอดขายและจ านวนผู้ที่เข้ามา

ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. น าผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงการบริการให้สามารถตอบสนองความพึง

พอใจของลูกค้า 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพือ่ศกึษาพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดของผู้เข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสม
การตลาดกับพฤติกรรมของผู้เข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

        ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยจิตใจและอาจแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมต่างๆ ให้บุคคลรอบข้างได้รับรู้ มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของ
ความพึงพอใจดังนี้ 

        เสาวนีย์ วิวัฒน์วานิช (2541 : 10) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงประเมินค่า โดยความพึงพอใจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติ 

        คอทเลอร์ (Kotler. 2000 : 48) ได้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจ หมายถึง ระดับ 
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        ความรู้สึกของแต่ละบุคคล เป็นผลจากการเปรียบเทียบการท างานของผลิตภัณฑ์ตามที่
เห็น หรือเข้าใจกับความคาดหวังของแต่ละบุคคล 

        นิวส์แมน (Newsman,1977 : 57) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับค าว่า สภาพความพึงพอใจใน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพว่า เกิดจากมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยสังเกตจาก
การตอบรับ (Response) และปฏิกิริยา (Reaction) ของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และการแสดงปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อม เช่น การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออก 

        อเนก สวุรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 : 169) ได้สรุปความพึงพอใจ 

(Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจคือระดับความรู้สึกในที่เป็นไปในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

        เบญจพร พุฒค า (2547 : 26) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกจาก
ประสบการณ์ของบุคคลซึ่งแสดงออกในด้านบวกหรือลบที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับการ
ตอบสนองสิ่งที่ต้องการ ซึ่งความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองระดับหนึ่ง 
และความรู้สึกจะลดลงเม่ือความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

        จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เกิดจากความรู้สึกนึกคิดและ
ความต้องการด้านจิตใจของผู้ใช้บริการท่ีเกิดขึ้นในขณะเข้ามาใช้บริการ ความรู้สึกต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอาจเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบก็ได้ โดยอาจจะแสดงออกมาในแง่บวก หรือแง่ลบ ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้น ซึ่งความรู้สึกก็จะมีการแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นและ
รับรู้ได้ เช่น สีหน้า ค าพูด การกระท า เช่น เดียวกับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการล้างอัดฉีด
รถยนต์เมื่อสิ่งกระตุ้น คือการบริการด้านต่างๆ และราคา จะมีผลต่อความพึงพอใจคือ ความถึง
พอใจของผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการครั้งต่อไป 
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ตารางที่ 1 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้องกับ

ตัวแปรที่จะศึกษาใน

รายงานน้ีตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัว

แปรจากผลงานน้ี 

เสาวนีย์ วิวัฒน์วานิช (2541 : 10) ความพึงพอใจ  พึงพอใจมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับทัศนคติ 

คอทเลอร์ (2000 : 48) ความพึงพอใจ ระดับความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล 

นิวส์แมน (1977 : 57) ความพึงพอใจ การรับรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แสดงออก 

อเนก สุวรรณบัณฑิต 
และภาสกร อดุล
พัฒนกิจ 

(2548 : 169) ความพึงพอใจ ความรู้สึกในที่เป็นไปใน
ทางบวก 

เบญจพร พุฒค า (2547 : 26) ความพึงพอใจ ความรู้สึกจาก
ประสบการณ์ของบุคคล
ซึ่งแสดงออกในด้านบวก
หรือลบ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

        ส่วนประสมการตลาด คือ เป็นเครื่องมือทางตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้ เพื่อสร้างยอดขายใน
ตลาดเป้าหมายหรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการ 

        สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 29) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) คือองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนิน งานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้
กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนผสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
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        เสรี วงษ์มณฑา (2542: 57) ได้ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ส่วนผสมทางตลาดไว้ว่าเป็น
วิธีการใช้เครื่องมือการตลาด หรือส่วนผสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

        จากกลยุทธ์การตลาดบริการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s เป็นเครือ่งมือทางการตลาดของธุรกิจบริการเพื่อลด
การขาดประสิทธิภาพของการบริหารงานในด้านการตลาด หรือการบริการหลายอย่างไม่ค่อยมี
คู่แข่งขันท าให้แรงกดดันทางธุรกิจน้อยกว่าการขายสินค้า โดยใช้กลยุทธ์การตลาดบริการ 

 

ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่จะศึกษาใน

รายงานน้ีตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัว
แปรจากผลงานน้ี 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 29) ตัวแปรต้น  

(7P’s) 

ส่วนประสมทางการตลาด
คือองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการด าเนิน งาน
การตลาด 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 57) ตัวแปรต้น 

(7P’s) 

วิธีการใช้เครื่องมือ
การตลาด หรือส่วนผสม
ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

        การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
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        พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา 

การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

        Engle, Blackwe และ Miniard กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง “กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการค้นหาและการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งทั้งนี้ท้ังนั้นต้องอาศัย
กระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง”  

        เสรี วงษ์มณฑา (2548 :32-46) กล่าวว่า พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับ
สินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 

ตารางที่ 3 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้องกับ

ตัวแปรที่จะศึกษาใน

รายงานน้ีตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปร

จากผลงานนี้ 

Schiffman and 
Kanuk 

1994 ตัวแปรตาม 

(พฤติกรรม) 

พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการ
ค้นหาการซื้อ การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ 
ซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา 

Engle, Blackwe 
และ Miniard 

 ตัวแปรตาม 

(พฤติกรรม) 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้นหาและการบริโภคใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เสรี วงษ์มณฑา (2548 :32-
46) 

ตัวแปรตาม 

(พฤติกรรม) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคลแต่ละบุคคลในการ
ค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ 
การประเมินผล 
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

        การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่ละคนจะ
ท าการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างไร จึงจะเหมาะสมและสร้างความพอใจในการซ้ือให้แก่ตน
ได้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการน้ีจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การเสาะหาข่าวและการประเมินทางเลือก
เกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ีสนใจ 

        อดุลย ์ จาตุรงกุล (2546 : 170) ได้ให้ความหมาย การตัดสินใจซื้อว่าเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจขององค์กรโดยก าหนดความต้องการของสินค้าและบริการท่ีต้องซื้อแล้วระบุ ประเมิน
และเลือกตรายี่ห้อและผู้ขายรายต่างๆ 

        วอลเตอร์ (Walters. 1978: 115) ได้อธิบายความหมายของค าว่า การตัดสินใจ 
(Decision) ไว้ว่า หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือก
ต่างๆที่มีอยู่ 

        คอตเลอร์ (Kotler. 2000: 176-178) กล่าวว่า วิธีการท่ีผู้บริโภคท าการตัดสินใจ
ประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของ
ผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มา และ
สุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
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ตารางที่ 4 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริโภค 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้องกับ

ตัวแปรที่จะศึกษาใน
รายงานน้ีตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัว

แปรจากผลงานน้ี 

อดุลย์ จาตุรงกุล (2546 : 170) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรม 

การตัดสินใจซื้อว่าเป็น
กระบวนการตัดสินใจ
ขององค์กรโดยก าหนด
ความต้องการของสินค้า
และบริการท่ีต้องซื้อ 

วอลเตอร์ (Walters. 1978: 
115) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรม 

การตัดสินใจ การเลือกที่
จะกระท าการสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยเฉพาะจาก
บรรดาทางเลือกต่างๆที่
มีอยู่ 

คอตเลอร ์ (Kotler. 2000: 
176-178) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรม 

วิธีการท่ีผู้บริโภคท าการ
ตัดสินใจประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน คือ 
แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพและ
ทัศนคติของผู้บริโภค 

 

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        บุญเรือง เนืองอัมพร (2552 : บทคัดย่อ)การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี และ 2) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัด
ปทุมธานี จานวน 293 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า1.ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจการใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศและรายได้ต่างกัน ความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมี 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจานวนครั้งท่ีใช้บริการต่างกัน ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ล้างอัดฉีดรถยนต์ไม่แตกต่างกัน 

        เพทาย เมืองมา (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ
ธุรกิจคาร์แคร์ ที่ตั้งอยู่ใน อ าาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 201 ราย ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
และค่าเฉลี่ยจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นส่วนใหญ่เพศชาย อายุ 31 – 40 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ใช้รถยนต์เก๋ง อายุการใช้งานของรถยนต์ 4 – 6 ปีผล
การศึกษาพฤติกรรมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการในคาร์แคร์มากที่สุดคือล้างรถภายใน
และภายนอก การเลือกใช้บริการคาร์แคร์มากที่สุดคือ ศูนย์บริการทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์
แคร์ 1 ครั้ง/เดือน วันท่ีใช้บริการคาร์แคร์มากที่สุดคือวันเสาร์- อาทิตย์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการคาร์
แคร์มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.01- 20.00 น. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉลี่ยต่อครั้ง
คือ น้อยกว่า 200 บาท และ 201 - 400 บาท เงื่อนไขในการชาระเงินค่าบริการ ชาระด้วยเงินสด 
รู้จักร้านคาร์แคร์ท่ีใช้บริการมากที่สุดคือ มีคนรู้จักแนะนา เหตุผลที่เลือกใช้บริการคาร์แคร์ท่ีใช้
บริการสะดวกต่อการเดินทาง และรายการส่งเสริมการขายท่ีชอบมากที่สุดคือ ใช้บริการ 5 ครั้ง 
ฟรี 1 ครั้ง ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในระดับมาก เรียงลาดับ คือ ด้านกระบวนการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้าน
สถานท่ีและการจัดจาหน่าย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
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        ณภัทร ศรียาภัย (2553 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส าารวจ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) จานวน 400 ตัวอย่าง
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ผลข้อมูลในเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic) 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีอายุ 18-25 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานะภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้
ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท ผลการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่น ารถเข้าใช้บริการคาร์แคร์ เพื่อตรวจสอบระบบไฟ และ
เบรก โดยไปใช้บริการที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ เป็นส่วนใหญ่ซึ่งไปใช้
บริการใน ช่วงวันหยุด วันเสาร์ และอาทิตย์ และมีสาเหตุเพราะต้องนาเข้าตรวจเช็คทันทีเม่ือพบ
ปัญหา โดยส่วนใหญ่ ตนเองจะ เป็นคนตัดสินใจไปใช้บริการเองโดยมีเพื่อนเป็นบุคคลที่แนะนา
ให้ไปใช้บริการ โดยส่วนมากแล้วภายใน 3 เดือนจะไปใช้บริการคาร์แคร์ 1 ครั้ง ผลการศึกษา 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริการคาร์แคร์ พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ
ภาพรวมในเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญในด้าน
บุคลากร สูงสุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทาง
กายภาพด้านกระบวนการและด้านช่องทางบริการตามล าดับ
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ตารางที่ 2.5 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์
ของงานวิจัย 

ขอบเขต
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี
วิจัย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา
ในรายงาน 

บุญเรือง 
เนืองอัมพร 

ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ล้างอัดฉีด
รถยนต์ 
ร้านภาสกร 
คาร์แคร์ 
จังหวัด
ปทุมธานี 

1.ศึกษาความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการล้าง
อัดฉีดรถยนต์  

2.เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ล้างอัดฉีด
รถยนต์  

ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
คือผู้ใช้บริการ
ล้างอัดฉีด
รถยนต์ ร้านภาส
กร คาร์แคร์ 
จังหวัดปทุมธานี 
จานวน 293 คน 

โดยใช้วิธีการ
สุ่ม เครื่องมือ
ที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 
ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้ใช้บริการที่มีเพศและรายได้ต่างกัน ความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และจ านวนคร้ังที่ใช้บริการต่างกัน ความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2.5 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของงานวิจัย 

ขอบเขต

การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี

วิจัย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่จะ

ศึกษาในรายงาน 

เพทาย 
เมืองมา 

ได้ศึกษา
พฤติกรรม
ของ
ผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ใน
การใช้
บริการ
ธุรกิจคาร์
แคร ์

1 ศึกษาความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการล้าง
อัดฉีด  

2 ศึกษาส่วน
ประสมการตลาด
ที่มีผลต่อ
พฤติกรรม 

ผู้บริโภคที่เคยใช้
บริการธุรกิจคาร์
แคร์ ที่ตั้งอยู่ใน 
อ าาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
จานวน 201 ราย 

โดยใช้วิธีการ
สุ่ม เครื่องมือ
ที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญในระดับมาก เรียงลาดับ คือ ด้าน
กระบวนการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสถานท่ีและการ
จัดจาหน่าย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม
การตลาด 
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ตารางที่ 2.5 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์

ของงานวิจัย 

ขอบเขต

การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี

วิจัย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่จะ

ศึกษาในรายงาน 

ณภัทร ศรี
ยาภัย 

ปัจจัยส่วน
ประสม
การตลาด
บริการท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรม
การใช้บริการ
คาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคใน
เขต
กรุงเทพมหา
นคร 

1เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการ
ใช้บริการคาร์
แคร์ของ
ผู้บริโภคใน  

2ศึกษาปัจจัย
ส่วนประสม
การตลาด
บริการท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรม
การใช้คาร์แคร์
ของผู้บริโภค  

ผู้ที่เข้าใช้บริการ
คาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานค
ร จ านวน 400 
ตัวอย่าง 

โดยใช้วิธีการ
สุ่ม เครื่องมือ
ที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริการคาร์แคร์ 
พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญภาพรวมในเรื่องปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก โดยให้
ความส าคัญในด้านบุคลากร สูงสุด รองลงมา คือ ด้านราคา 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ และ ด้านช่องทางบริการ 
ตามล าดับ 
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2.6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระดับการศึกษา 

1.4 อาชีพ 

1.5 รายได้ 

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 

2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

2.2 ราคา (Price) 

2.3 สถานท่ี (Place) 

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2.5 พนักงานผู้ให้บริการ (People) 

2.6 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical) 

2.7 กระบวนการให้บริการ (Process) 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ 

1.ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat)  

2.การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 

(Recommend)  

3.ความภักดี (Loyalty) 

 



 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

        การวิจัยเร่ือง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ทั้งน้ีผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดที่เกี่ยวข้อกับเรื่องที่จะศึกษาวิจัยให้ถูกต้องตามหลัก เพื่อที่จะได้วิจัย
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ น ามาท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติที่เหมาะสม สรุปผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยท่ีมาซึ่งความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรในการศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้รถ ซึ่งมี
จ านวน 8,476,272 คัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการร้านคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยในกรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็นท้ังหมด 50 เขตการ
ปกครอง ผู้วิจัยจึงได้สุ่มเลือก 8 เขตที่จะเข้าไปท าการวิจัยดังนี้ เขตบางเขน เขตลาดกระบัง เขต
หนองจอก เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตดินแดง เขตลาดพร้าว จ านวน 200 คน 

        จากจ านวนรถจดทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทย 35,352,660  คัน และจ านวนรถจด
ทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 8,476,272 คัน เมื่อใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างของ 
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Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.03 จะ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน แต่ด้วยจ ากัดในเรื่องของงบประมาณและเวลา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงจะด าเนินการในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน โดยจะมีความคาด
เคลื่อนในระดับ±6.93% โดยได้น าแบบสอบถามไปแจกให้แก่ประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 8 เขต เขตละ 25 คน 

 

ตารางที่ 6 การสุ่มตัวอย่างของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)

 

จากตารางที่ 6 ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970) ได้น าเสนอตารางการสุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปที่มีประชากรขนาดเล็ก โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จะเป็นขนาดที่จ าเป็นท่ีจะท าให้การประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร 
(Population Proportion) มีความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในระดับ ±5% ภายใต้ระดับ
ความเชื่อม่ัน (Confidence Level) ที่ 95% ดังรูปภาพตารางของ Krejcie and Morgan 

http://www.kenpro.org/sample-size-determination-using-krejcie-and-morgan-table/krejcie-and-morgan-table-of-determining-sample-size/
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3.2 ตัวแปรในการศึกษา 

การก าหนดตัวแปรในการวิจัยครั้งน้ีจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลักษณะและข้อมูลเชิง
ปริมาณเพื่อแจกแจงตัวแปรในการท าวิจัยเพื่อท าเป็นแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 7 ตารางแจกแจงตัวแปรต้น: ลักษณะประชากรศาสตร์  

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลง
ในแบบสอบถาม

เพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของค าตอบ ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

1.เพศ 

 

เพศ เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 

 

1. ชาย 

2. หญิง 

2. อายุ 

   

อายุ เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 

 

1. 20-30 ปี 

2. 31 - 40 ปี  

3. 41 – 50 ปี  

4. 51 – 60 ปี 

5. 60 ปีขึ้นไป 

3. การศึกษา การศึกษา เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 

 

1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 

2. มัธยมศึกษา 

3. ปวช./ปวส./อนุปริญญา 

4. ปริญญาตรี 

5. ปริญญาโท 

6. สูงกว่าปริญญาโท 
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ตารางที่ 7 ตารางแจกแจงตัวแปรต้น: ลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 

ชื่อตัวแปรและ

ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลง

ในแบบสอบถาม

เพื่อวัดค่าของตัว
แปรนี้ 

ลักษณะของค าตอบ ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

4. อาชีพ อาชีพ เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 

 

1.  นักเรียน/นักศึกษา   

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

3.พนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน    

4. ธุรกิจส่วนตัว 

5. อื่นๆ โปรดระบุ……… 

5.รายได้ต่อ
เดือน 

รายได้ต่อเดือน เลือกได้หนึ่งตัวเลือก 

 

1. ต่ ากว่า 20,000 บาท  
2. 20,001 - 35,000 บาท 
3. 35,001 - 50,000 บาท 
4. 50,001 – 65,000 บาท 
5. 65,000 บาทขึ้นไป  
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ตารางที่ 8 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจในด้านส่วน

ประสมการตลาด (7P’s) 

ชื่อตัวแปรและ

ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว
แปรนี้ 

ลักษณะของ

ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

1.ด้านผลิตภณฑ์
(Product) 

 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้าง
รถมีคุณภาพ 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้าง
รถมีความหลากหลายและทันสมัย 

3. ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มี
คุณภาพ 

4. น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้ง
ภายในภายนอกมีประสิทธิภาพ 

5. ผ้าที่ใช้เช็ดรถมีคุณภาพ ไม่
ท าลายสีรถยนต์ 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัด
แบบ Likert-
Scale 

 

1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2.ไม่พอใจ 

3.เฉยๆ 

4.พอใจ 

5.พอใจอย่างยิ่ง 

2.ด้านราคา
(Price) 

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ 

2.ราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับการให้บริการ3.ราคาเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานบริการ
ใกล้เคียง 

4.มีราคาบริการให้เลือกหลาย
ระดับ 

5 มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจน 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัด
แบบ Likert-
Scale 

 

1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2.ไม่พอใจ 

3.เฉยๆ 

4.พอใจ 

5.พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 8 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ: ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณความพึงพอใจในด้านส่วนประสมการตลาด (7P’s) (ต่อ) 

ชื่อตัวแปรและ

ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวัดค่า
ของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ

ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

3. ช่องทางการจัด
จ าหน่าย(Place) 

 

1. การคมนาคมสะดวก 

2. บริเวณพื้นที่กว้าง 

3. โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด 

4. ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย
และพอเพียง 

5. มีห้องพักผู้ใช้บริการ 
ระหว่างรอรับรถ 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัด
แบบ Likert-
Scale 

 

1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2.ไม่พอใจ 

3.เฉยๆ 

4.พอใจ 

5.พอใจอย่างยิ่ง 

4. การส่งเสริม
การตลาด 
(Promotion) 

1. มีการให้เครดิต สามารถ
ช าระได้โดยบัตรเครดิต 

2. มีการลดราคาในบาง
ช่วงเวลาของวันหรือในบาง
โอกาส 

3. มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลก
บริการล้างสี-ดูดฝุ่นฟรี 

4. มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับ
ผู้ใช้บริการล้างสี ดูดฝุ่น และ
ล้างอัดฉีดช่วงล่าง 

5. มีบริการเช็คลมยางฟรี
ส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัด
แบบ Likert-
Scale 

 

1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2.ไม่พอใจ 

3.เฉยๆ 

4.พอใจ 

5.พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 8 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ: ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณความพึงพอใจในด้านส่วนประสมการตลาด (7P’s) (ต่อ) 

ชื่อตัวแปรและ

ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวัดค่า
ของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ

ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

5. พนักงานผู้
ให้บริการ 
(People) 

1. พนักงานมีความสุภาพและ
ความเต็มใจให้บริการ 

2. พนักงานมีความสะอาด 

3.พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน 

4.พนักงานมีความพร้อม
ตลอดเวลาในการให้บริการ 

5.พนักงานมีความรู้ความ
ช านาญสามารถให้ค าแนะน า 
และตอบข้อซักถามของ
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัด
แบบ Likert-
Scale 

 

1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2.ไม่พอใจ 

3.เฉยๆ 

4.พอใจ 

5.พอใจอย่างยิ่ง 

6.สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 
(Physical 
Evidence) 

1.ห้องพักส าหรับน่ังรอ 
สะดวกสบาย มองเห็นรถ 

2.มีน้ าดื่ม , ชา , กาแฟ 
ให้บริการฟรี 

3.พื้นที่จอดรถเพียงพอและ
เข้าออกสะดวก 

4.มีมุมอ่านหนังสือ/นิตยสาร 
หรือ โทรทัศน์ช่วงรอรับรถ 

5. สถานท่ี ห้องน้ าสะอาด 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัด
แบบ Likert-
Scale 

 

1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2.ไม่พอใจ 

3.เฉยๆ 

4.พอใจ 

5.พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 8 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ: ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณความพึงพอใจในด้านส่วนประสมการตลาด (7P’s) (ต่อ) 

ชื่อตัวแปรและ

ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวัดค่า
ของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ

ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

7. กระบวนการ
ให้บริการ 
(Process) 

1. มีคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ 

2.ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

3. ให้บริการด้วยความถูกต้อง
แม่นย า 

4.การต้อนรับของพนักงานมี
อัธยาศัยไมตรี 

5. ความซื่อสัตย์และยุติธรรม 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัด
แบบ Likert-
Scale 

 

1.ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2.ไม่พอใจ 

3.เฉยๆ 

4.พอใจ 

5.พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 9 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ: พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ

คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชื่อตัวแปรและ

ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวัด
ค่าของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ

ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

1 ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก 
(Repeat) 

1. ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

2. จ านวนคร้ังที่ใช้
บริการมากขึ้น 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

 

1.เป็นไปไม่ได้แน่นอน 

2.ไม่น่าจะเป็นไปได้ 

3.ไม่แน่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได้ 

5.เป็นไปได้แน่นอน 

2 การแนะน าให้
คนอื่นมาใช้
บริการ
(Recommend) 

1. บอกต่อให้คนอื่น 

2. แนะน าให้คนอื่นมา
ใช้บริการ 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

 

1.เป็นไปไม่ได้แน่นอน 

2.ไม่น่าจะเป็นไปได้ 

3.ไม่แน่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได้ 

5.เป็นไปได้แน่นอน 

3 ความภักดี
(Loyalty) 

1. จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม  

 2. มีความไว้วางใจ 
และจะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรกเสมอ 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ใช้มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

 

1.เป็นไปไม่ได้แน่นอน 

2.ไม่น่าจะเป็นไปได้ 

3.ไม่แน่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได้ 

5.เป็นไปได้แน่นอน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

        ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ที่ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย เพศ, อาย,ุ ระดับการศึกษาสูงสุด, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน ข้อค าถามถามมี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
        ส่วนท่ี 2 ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านส่วน
ประสมการตลาด(7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(Product), ด้านราคา(Price), ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย(Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), พนักงานผู้ให้บริการ (People), 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence), กระบวนการให้บริการ (Process) โดย
ลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert-Scale ใช้มาตราส่วนประเมินค่า( Rating Scale Method ) โดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์
การก าหนดคะแนนดังน้ี 

 

คะแนน     ระดับความพึงพอใจ 

1      ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

2      ไม่พอใจ 

3      เฉยๆ 

4      พอใจ 

5      พอใจอย่างยิ่ง 
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        ส่วนท่ี 3 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ลูกค้า
กลับมาใช้บริการอีก (Repeat) การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(Recommend) ความภักดี
(Loyalty) โดยลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert-Scale ใช้มาตราส่วนประเมินค่า( Rating Scale 
Method ) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดคะแนนดังนี้ 

คะแนน     ระดับความเป็นไปได้ 

1      เป็นไปไม่ได้แน่นอน 

2      ไม่น่าจะเป็นไปได้ 

3      ไม่แน่ใจ 

4      น่าจะเป็นไปได้ 

5      เปน็ไปได้แน่นอน 

 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จัดเก็บข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

        2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เม่ือได้ปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม โดยได้น าแบบสอบถามไปแจกให้แก่ประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการคาร์แคร์ใน
แต่ละเขตจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครโดยไปยืนแจกแบสอบถามด้วยตัวเอง 
(Questionnaire Survey) 

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) คือวธิีการจับฉลาก โดยจับมาทั้งหมด 8 เขต 
และศึกษาหาข้อมูลว่าคาร์แคร์ในแต่ละเขต และท าวิธีการสุ่มแบบง่ายคือการจับฉลากมาเพียง 1 
คาร์แคร์ในแต่ละเขตเพื่อท าการศึกษาวิจัย เขตละ 25 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200ชุด 
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ตารางที่ 10 แสดงสรุปแผนการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วันที่เก็บ

แบบสอบถาม 

ช่วงเวลา เขต สถานที่เก็บ

แบบสอบถาม 

จ านวน

แบบสอบถาม 

04/10/2557 09.00-12.00 เขตบางเขน MD CAR CARE 25 

11/10/2557 09.00-12.00 เขตลาดกระบัง ทองระย้าคาร์แคร์ 25 

18/10/2557 16.00-20.00 เขตหนองจอก เอส พี คาร์แคร์ 25 

25/10/2557 16.00-20.00 เขตบางกะปิ CAR WASH 25 

01/11/2557 16.00-20.00 เขตบึงกุ่ม ล้างประจ า คาร์แคร์ 25 

08/11/2557 16.00-20.00 เขตมีนบุรี สาววาคาร์แคร์ 25 

15/11/2557 16.00-20.00 เขตดินแดง PHOENIX CAR WASH 25 

22/11/2557 16.00-20.00 เขตลาดพร้าว WASH AVENUE 25 

รวม 200 

 

 

        การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้นจะเป็น สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าสถิติ
พื้นฐาน คือ การแจกแจงจ านวน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ในส่วนของค าถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
เป็นต้น ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบไปด้วยค่าสถิติ F-test (Anova) T-
test Cronbach’s Alpha และ Linear Correlation Coefficient ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 2 และ 3 
ซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และพฤติกรรมการผู้ใช้บริการคาร์
แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดร.สุทิติ ขัตตยะ (2554) T-test เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและสัดส่วน อาจเป็นการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยในหนึ่งตัวอย่าง หรือการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในสองกลุ่ม
ตัวอย่าง ถ้าค่า F ที่ค านวณมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ความแปรปรวนของประชากรท้ังสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน เช่น การจับคู่ระหว่าง เพศ กับ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ 
        ดร.สุทิติ ขัตตยะ (2554) F-test (Anova) หรือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นการ 
ทดสอบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 ค่าขึ้นไป ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหลายๆกลุ่ม ตั้งแต่สาม 
กลุ่มขึ้นไป ถ้าค่า F ที่ค านวณมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยหรือความแปรปรวนของ 
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มแตกต่างกัน ในทางกลับกัน ถ้าค่า F ที่ค านวณไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ แสดงว่า ความแปรปรวนของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ 
        การตรวจสอบค าถามค าถามว่ามีความน่าเชื่อถือ Jump (1978) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้ค่า 
Cronbach’s Alpha เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ
ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการหาความเชื่อม่ัน ตามเกณฑ์การยอมรับได้
คือ ค่า αมากกว่าและเท่ากับ  0.7 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory research)จึงจะสรุป
ได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง 
 การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ดร.สุทิติ ขัตตยะ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า 
Correlation เป็นค่าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัว แตเ่ป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 

2. ค่า r ไม่มีหน่วย และไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยที่ใช้วัดทั้ง 2 ตัวแปร 

3. ยิ่งค่า r เป็นบวกมาก 2 ตวัแปรยิ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกมาก ซึ่งหมายถึง คนที่มีค่า

ของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งสูง (หรือต่ า) ก็จะมีแนวโน้มมากที่จะมีค่าของตัวแปรอีกตัวสูง 

(หรือต่ า) ด้วย 

4. ยิ่งค่า r เป็นลบมาก 2 ตัวแปรยิ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบมากซึ่งหมายถึง คนที่มีค่าของ

ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งสูง ก็จะมีแนวโน้มมากที่จะมีค่าของตัวแปรอีกตัวต่ า 

5. ค่า r ที่ใกล้ 0 หมายถึงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นน้อยที่สุด 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน One way Anova correlation และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ
ของเชฟเฟ่ (sheffe’) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็น 2 
ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 
 4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาความถี่ 
(Frequency; n) และค่าร้อยละ (Percentage) 
         4.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการคาร์แคร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.3  การวิเคราะห์พฤติกรรมการของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

 
 4.4 การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) 
 4.5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

4.1  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

98 

102 

49.0 

51.0 

รวม 200 100.0 

        จากตารางที่ 11 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 200 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.0 และเพศชาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 

 

ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอายุ 

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 – 60ปี 

60 ปีขึ้นไป 

98 

69 

21 

8 

4 

49.0 

34.5 

10.5 

4.0 

2.0 

รวม 200 100.0 

        จากตารางที่ 12 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20-30 ปี
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ช่วงอายุ 31-40 ปีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5ช่วง
อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ช่วงอาย ุ51 – 60ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรศาสตร์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สูงกว่าปริญญาโท 

3 

10 

25 

134 

26 

2 

1.5 

5.0 

12.5 

67.0 

13.0 

1.0 

รวม 200 100.0 

        จากตารางที่ 13 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับการศึกษา
ปริญญาตร ีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 ระดับปริญญาโท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.0 ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  
และระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 

ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว 

อื่นๆ โปรดระบุ……… 

9 

19 

138 

31 

3 

4.5 

9.5 

69.0 

15.5 

1.5 

รวม 200 100.0 
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        จากตารางที่ 14 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นอาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอาชีพอื่นๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.5 

 

ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรศาสตร์ จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ตัวเลือกที่ 1 ต่ ากว่า 20,000 บาท 

ตัวเลือกที่ 2 20,001 - 35,000 บาท 

ตัวเลือกที่ 3 35,001 - 50,000 บาท 

ตัวเลือกที่ 4 50,001 – 65,000 บาท 

ตัวเลือกที่ 5 65,000 บาทขึ้นไป 

80 

72 

24 

8 

16 

40.0 

36.0 

12.0 

4.0 

8.0 

รวม 200 100.0 

        จากตารางที่ 15 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนในช่วง
ต่ ากว่า 20,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รายได้ต่อเดือนในช่วง20,001 - 
35,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รายได้ต่อเดือนในช่วง 35,001 - 50,000 บาท
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 รายได้ต่อเดือนในช่วง65,000 บาทขึ้นไปขึ้นไปจ านวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และรายได้ต่อเดือนในช่วง 50,001 – 65,000 บาท จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.0 
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4.2  การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเข้าใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ด้านผลิตภัณฑ์(Product) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีคุณภาพ 3.92 .804 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและ
ทันสมัย 

3.82 .813 

ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพ 3.91 .877 

น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในภายนอกมีประสิทธิภาพ 3.89 .920 

ผ้าที่ใช้เช็ดรถมีคุณภาพ ไม่ท าลายสีรถยนต์ 3.84 1.005 

ด้านราคา (Price) 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ 3.77 .934 

ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการ 3.84 .912 

ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง 3.85 .855 

มีราคาบริการให้เลือกหลายระดับ 3.91 .894 

มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจน 4.01 .934 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเข้าใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

การคมนาคมสะดวก 3.90 .904 

บริเวณพื้นที่กว้าง 3.90 .904 

โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด 3.94 .889 

ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัยและพอเพียง 3.89 .963 

มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถ 3.90 .940 

ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิต 3.74 .904 

มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวันหรือในบางโอกาส 3.88 .820 

มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่นฟรี 3.83 .941 

มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่น 3.79 1.051 

มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท 3.73 1.152 

ด้านบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) 

พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการ 3.86 .897 

พนักงานมีความสะอาด 3.78 .865 

พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน 3.86 .882 

พนักงานมีความพร้อมตลอดเวลาในการให้บริการ 3.85 .923 

พนักงานมีความรู้ความช านาญสามารถให้ค าแนะน า และตอบ
ข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

3.85 .978 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเข้าใช้บริการ 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบาย มองเห็นรถ 3.88 .964 

มีน้ าดื่ม , ชา , กาแฟ ให้บริการฟรี 3.67 1.042 

พื้นที่จอดรถเพียงพอและเข้าออกสะดวก 3.86 .914 

มีมุมอ่านหนังสือ/นิตยสาร หรือ โทรทัศน์ช่วงรอรับรถ 3.80 1.003 

สถานท่ี ห้องน้ าสะอาด 3.66 1.087 

ด้านกระบวนการ (Process) 

มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 3.95 .884 

ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.91 .887 

ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า 3.92 .907 

การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี 3.95 .861 

ความซื่อสัตย์และยุติธรรม 4.04 .912 

 

จากตารางที่ 16 กลุ่มตัวอย่างคนที่ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
         
        ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีระบุว่ามี
ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจมากที่สุดด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ท่ี 0.804 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในด้านใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพ 
(Mean=3.92, S.D.=0.877) และด้านน้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในภายนอกมี
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ประสิทธิภาพ(Mean=3.89, S.D.=.920)และด้านผ้าที่ใช้เช็ดรถมีคุณภาพ ไม่ท าลายสีรถยนต์ 
(Mean=3.84, S.D.=1.005) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การล้างรถมีความหลากหลายน้อยที่สุด (Mean=3.82, S.D.=0.813) 
        ด้านราคา (Price) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ระบุว่ามีความพึง
พอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคามีความพึงพอใจมากทุ่ดด้านมีการแสดงราคาบริการ
ที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.934 รองลงมาคือมีความพึง
พอใจในด้านมีราคาบริการให้เลือกหลายระดับ (Mean=3.91, S.D.=0.894) และด้านราคา
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง(Mean=3.85, S.D.=0.855)และด้านราคา
ยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการ (Mean=3.84, S.D.=0.912) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการน้อยที่สุด 
(Mean=3.77, S.D.=0.934) 
        ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
ระบุว่ามีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านโล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.889 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในด้านการคมนาคมสะดวก(Mean=3.90, S.D.=0.904) และ
ด้านบริเวณพื้นที่กว้าง(Mean=3.90, S.D.=.904)และด้านมีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถ
(Mean=3.90, S.D.=0.940) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย
และพอเพียงน้อยที่สุด (Mean=3.89, S.D.=0.963) 
        ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
ระบุว่ามีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านมีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวันหรือในบางโอกาสโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.88 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.820 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในด้านมีบัตรสะสมแต้มเพื่อ
แลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่นฟรี (Mean=3.83, S.D.=0.941) และมีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับ
ผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่น(Mean=3.79, S.D.=1.051)และมีการให้เครดิต สามารถช าระได้
โดยบัตรเครดิต (Mean=3.74, S.D.=0.904) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านมีบริการ
เช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภทน้อยที่สุด (Mean=3.73, S.D.=1.152) 
        ด้านบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee)  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี้ระบุว่ามีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านพนักงานมีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านพนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.86 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.882และพนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.86 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.897 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในด้านพนักงานมีความพร้อม
ตลอดเวลาในการให้บริการ (Mean=3.85, S.D.=0.923) และด้านพนักงานมีความรู้ความช านาญ
สามารถให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี(Mean=3.85, 
S.D.=.978) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านพนักงานมีความสะอาดน้อยที่สุด 
(Mean=3.78, S.D.=0.865) 
        ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้ระบุว่ามีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ มีความพึงพอใจมากที่สุดด้านห้องพักส าหรับน่ังรอ สะดวกสบาย มองเห็นรถโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.964 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในด้านพื้นที่
จอดรถเพียงพอและเข้าออกสะดวก(Mean=3.86, S.D.=0.914) และด้านมีมุมอ่านหนังสือ/
นิตยสาร หรือ โทรทัศน์ช่วงรอรับรถ(Mean=3.80, S.D.=1.003)และด้านมีน้ าดื่ม , ชา , กาแฟ 
ให้บริการฟรี (Mean=3.67, S.D.=1.042) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ 
ห้องน้ าสะอาดน้อยที่สุด (Mean=3.66, S.D.=1.087) 
        ด้านกระบวนการ (Process) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีระบุว่ามี
ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจมากที่สุดด้านความ
ซื่อสัตย์และยุติธรรมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.912  รองลงมาคือมี
ความพึงพอใจในมีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ(Mean=3.95, S.D.=0.884)  และการ
ต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี (Mean=3.95, S.D.=0.861)  และด้านให้บริการด้วยความ
ถูกต้องแม่นย า(Mean=3.92, S.D.=0.907) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการน้อยที่สุด (Mean=3.91, S.D.=0.887) 
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4.3  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดง

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

พฤติกรรมการผู้ใช้บริการคาร์แคร์ 

ในเขตกรุงเทพมาหานคร 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat) 

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป 3.80 .778 

จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น 3.69 .779 

การแนะน าให้คนอื่นให้มาใช้บริการ (Recommend) 

บอกต่อให้คนอื่น 3.78 .798 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 3.79 .832 

ความภักดี (Loyalty) 

จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม 3.81 .787 

มีความไว้วางใจ และจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรกเสมอ 3.66 .937 

 

จากตารางที่ 17 กลุ่มตัวอย่างคนที่ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat) กลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมความ
เป็นไปได้ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์สูงที่สุดในด้านตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป 
(Mean=3.80, S.D.=0.778) รองลงมาพฤติกรรมความเป็นไปได้ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในด้าน
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (Mean=3.69, S.D.=0.779)  
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 การแนะน าให้คนอื่นให้มาใช้บริการ (Recommend) กลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมความเป็นไปได้ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์สูงที่สุดในด้านแนะน าให้คนอื่นเข้าไปใช้บริการ 
(Mean=3.79, S.D.=0.832) รองลงมาพฤติกรรมความเป็นไปได้ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในด้าน
บอกต่อให้คนอื่น(Mean=3.78, S.D.=0.798) ตามล าดับ 
 ความภักดี (Loyalty) กลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมความเป็นไปได้ของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์สูงที่สุดในด้านจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (Mean=3.81, 
S.D.=0.877) รองลงมาพฤติกรรมความเป็นไปได้ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในด้านมีความไว้วางใจ 
และจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรกเสมอ (Mean=3.66, S.D.=0.937) 
 
        จากค าถามเชิงปริมาณที่ใช้เป็นตัวแปรต้น (ส่วนประสมการตลาด) 

ตารางที่ 18 ตารางแสดง ค าถาม 5 ข้อที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด (เรียง
ตามล าดับ) คือ  
ค าถาม
ข้อที่ 

ค าถามที่เขียนในแบบสอบถาม ค่าต่ าสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่าสูงสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

20 มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับ
ผู้ใช้บริการทุกประเภท 

1 5 3.73 1.152 

30 สถานท่ี ห้องน้ าสะอาด 1 5 3.66 1.087 
19 มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับ

ผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่น 
1 5 3.79 1.051 

27 มีน้ าดื่ม , ชา , กาแฟ ให้บริการฟรี 1 5 3.67 1.042 
29 มีมุมอ่านหนังสือ/นิตยสาร หรือ 

โทรทัศน์ช่วงรอรับรถ 
1 5 3.80 1.003 

 

        จากตารางที่ 18 พบว่ามีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภทมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.115) สถานท่ี ห้องน้ าสะอาด (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.087) มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่น (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.051) มีน้ าดื่ม, ชา, กาแฟ ให้บริการฟรี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.042) 
และ มีมุมอ่านหนังสือ/นิตยสาร หรือ โทรทัศน์ช่วงรอรับรถ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.003) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 19 ตารางแสดง ค าถาม 5 ข้อที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด (เรียง
ตามล าดับ) คือ  
 
ค าถาม
ข้อที่ 

ค าถามที่เขียนในแบบสอบถาม ค่าต่ าสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่าสูงสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมี
คุณภาพ 

1 5 3.92 .804 

2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมี
ความหลากหลาย 

1 5 3.82 .813 

17 มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวัน
หรือในบางโอกาส 

2 5 3.88 .820 

34 การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัย
ไมตรี 

1 5 3.95 .861 

22 พนักงานมีความสะอาด 2 5 3.78 .865 
 
 
        จากตารางที่ 19 พบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีคุณภาพมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยที่สุด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .804) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความ
หลากหลาย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .813) มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวันหรือในบาง
โอกาส (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .820) การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .861) และ พนักงานมีความสะอาด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .865) ตามล าดับ 
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        จากค าถามเชิงปริมาณที่ใช้เป็นตัวแปรตาม(พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร) 
 
ตารางที่ 20 ตารางแสดงค าถาม 5 ข้อที่มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากที่สุด (เรียง
ตามล าดับ) คือ  
ค าถาม
ข้อที่ 

ค าถามที่เขียนในแบบสอบถาม ค่าต่ าสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่าสูงสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

6 มีความไว้วางใจ และจะนึกถึงคาร์
แคร์น้ีเป็นอันดับแรกเสมอ 

1 5 3.66 .937 

4 แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 1 5 3.79 .832 
3 บอกต่อให้คนอื่น 1 5 3.78 .798 
5 จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม 1 5 3.81 .787 
2 จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น 1 5 3.69 .779 
 
        จากตารางที่ 20 พบว่ามีความไว้วางใจ และจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรกเสมอมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .937) แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .832) บอกต่อให้คนอื่น (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .798) จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 787) และ จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .779) ตามล าดับ 

ตารางที่ 21 ตารางแสดงค าถาม 5 ข้อที่มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด (เรียง
ตามล าดับ) คือ  
 
ค าถาม
ข้อที่ 

ค าถามที่เขียนในแบบสอบถาม ค่าต่ าสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่าสูงสุดที่
คน

เลือกตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป 1 5 3.80 .778 
2 จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น 1 5 3.69 .779 
5 จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม 1 5 3.81 .787 
3 บอกต่อให้คนอื่น 1 5 3.78 .798 
4 แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 1 5 3.79 .832 
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        จากตารางที่ 21 พบว่ามีตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไปมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อย
ที่สุด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .778) จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.779) จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .787) บอกต่อให้คนอื่น 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 798) และ แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .832) 
ตามล าดับ 
 

 

4.4 การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) 
 

สมมุติฐานท่ี1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความแตกต่างกับพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความแตกต่างกับพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความแตกต่างกับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพมีความแตกต่างกับพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี5 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีความแตกต่างกับพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



49 

ตารางที่ 22 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 
 

        จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศจาก
พฤติกรรมการผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม, มีความไว้วางใจ และจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก 
จ าแนกตามเพศ พบว่า พฤติกรรมการผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มที่มีเพศ
ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดับ
นัยส า
คัญ 

ความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ

(Multiple 
Comparison) 

การจัดกลุ่ม
ตัวเลือก

(Homogenous 
Subsets) 

การ
จ าแนก
ตัวเลือก ค าถามที่

เป็นตัว
แปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

เพศ ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป 

2.077 .151 - - - 

จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น 1.923 .167 - - - 

บอกต่อให้คนอื่น .291 .590 - - - 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ .000 .991 - - - 

จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์
ร้านเดิม 

1.536 .217 - - - 

มีความไว้วางใจและจะนึกถึง
คาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก 

.307 .580 - - - 
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
กับตัวแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดับ
นัยส า
คัญ 

ความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ

(Multiple 
Comparison) 

การจัดกลุ่ม
ตัวเลือก

(Homogenous 
Subsets) 

การ
จ าแนก
ตัวเลือก ค าถามที่

เป็นตัว
แปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

อายุ ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป 

.942 .441 - - - 

จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น 1.035 .390 - - - 

บอกต่อให้คนอื่น 1.466 .214 - - - 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ .620 .649 - - - 

จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้าน
เดิม 

1.170 .217 - - - 

มีความไว้วางใจ และจะนึกถึง
คาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก 

.851 .495 - - - 

 

        จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรศาสตร์จ าแนกตามอายุจาก
พฤติกรรมการผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม, มีความไว้วางใจ และจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก 
จ าแนกตามอายุ พบว่า พฤติกรรมการผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มที่มีเพศ
ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 24 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

HO:ตัวแปรต้นไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัว

แปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดับ
นัยส า
คัญ 

ความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ(Multiple 

Comparison) 

การจัดกลุ่ม
ตัวเลือก

(Homogenous 
Subsets) 

การจ าแนก
ตัวเลือก 

ค าถามที่
เป็นตัว
แปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ระดับ
การศึกษา 

ตั้งใจจะกลับมา
ใช้บริการครั้ง
ต่อไป 

4.268 .001 คู่ที่1 ตัวเลือก ต่ ากว่า
มัธยมศึกษากับ ปวช./

ปวส./อนุปริญญา 

คู่ที่2 ตัวเลือก ปวช./

ปวส./อนุปริญญา 

กับ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 

 กลุ่มที่ตอบสูง
กว่าค่าเฉลี่ย
รวมคือ ต่ ากว่า
มัธยม,

มัธยมศึกษา, 
ปริญญาโท, สูง
กว่าปริญญาโท 
กลุ่มที่ตอบต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย
คือ ปวช./ปวส./

อนุปริญญา, 

ปริญญาตรี 

จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

6.134 .000 คู่ที่1ตัวเลือก ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา กับ ปวช./
ปวส.อนุปริญญา  

คู่ที่2ตัวเลือก ปวช./
ปวส./อนุปริญญา กับ
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา  

คู่ที่3ตัวเลือก ปวช./
ปวส./อนุปริญญา กับ 

กลุ่มที่1 
ประกอบด้วย
ตัวเลือก สูงกว่า
ปริญญาโท, 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา
ปริญญาตรี, 
ปริญญาโท , 
มัธยมศึกษา  

กลุ่มที่ตอบสูง
กว่าค่าเฉลี่ย
รวมคือ ต่ ากว่า
มัธยม, 
มัธยมศึกษา, 

ปริญญาโท, สูง
กว่าปริญญาโท 
กลุ่มที่ตอบต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย 
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ตารางที่ 24 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (ต่อ) 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นกับตัวแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดับ
นัยส า
คัญ 

ความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ(Multiple 

Comparison) 

การจัดกลุ่ม
ตัวเลือก

(Homogenou
s Subsets) 

การจ าแนก
ตัวเลือก 

ค าถามที่
เป็นตัว
แปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปร
ตาม 

ระดับ
การศึกษา 

จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

6.13
4 

.000 ปริญญาโท  

คู่ที่4ตัวเลือก 
ปริญญาโท กับ 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 

กลุ่มที่2 
ประกอบด้วย
ตัวเลือก 
ปริญญาตรี, 
ปริญญาโท , 
มัธยมศึกษา, 
ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา 

คือ ปวช./ปวส./

อนุปริญญา, 

ปริญญาตรี 

บอกต่อให้คนอื่น 3.63
9 

.004 - - กลุ่มที่ตอบสูง
กว่าค่าเฉลี่ย 
รวมคือ ต่ ากว่า
มัธยม, 
มัธยมศึกษา, 
ปริญญาโท, สูง
กว่าปริญญาโท 
กลุ่มที่ตอบต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยคือ 
ปวช./ปวส./

อนุปริญญา, 

ปริญญาตรี ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 24 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (ต่อ) 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นกับตัวแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดับ
นัยส า
คัญ 

ความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ(Multiple 

Comparison) 

การจัดกลุ่ม
ตัวเลือก

(Homogenou
s Subsets) 

การจ าแนก
ตัวเลือก 

ค าถามที่
เป็นตัว
แปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปร
ตาม 

 แนะน าให้คนอื่นมา
ใช้บริการ 

2.89
7 

.015 - - - 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

3.10
6 

.010 - - - 

มีความไว้วางใจ 
และจะนึกถึงคาร์
แครน์ี้เป็นอันดับ
แรก 

2.07
0 

.071 - - - 
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        จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมจ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา รายข้อ
ย่อยพบว่า จ านวนคร้ังที่มาใช้บริการมากขึ้น (F=6.134,Sing=.000) ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการ
ครั้งต่อไป (F=4.268,Sing=.001) บอกต่อให้คนอื่น (F=3.639,Sing=.004) จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม (F=3.106,Sing=.010) แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ (F=2.897,Sing=.015) ที่
ระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ
ระดับการศึกษา 6 กลุ่มได้แก่ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปวช./ปวส./อนุปริญญา, 
ปริญญาตรี, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท โดยผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือก
ของตัวแปรต้นทีละคู่โดยหา Multiple Comparison ได้แก่ ในเรื่องตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป คู่ที่ 1.ตัวเลอืก ต่ ากว่ามัธยมศึกษา กับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา คู่ที่ 2 ตัวเลือก ปวช./
ปวส./อนุปริญญา กับ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา และในเรื่องจ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น คู่ที่ 1 
ตัวเลือก ตัวเลอืก ต่ ากว่ามัธยมศึกษา กับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา คู่ที่ 2 ตัวเลือก ปวช./ปวส./
อนุปริญญา กับ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา คู่ที่ 3 ตัวเลือก ปวช./ปวส./อนุปริญญา กับ ปริญญาโท และ 
คู่ที่ 4 ตัวเลือกที่ ปริญญาโท กับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา และท าการทดสอบรายคู่วิธีการของ 
Scheffe สามารถจัดกลุ่มตัวเลือกของคัวแปรต้นตามค่าเฉลี่ยตัวแปรตาม (Homogenous 
Subsets) ได้แก่ จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตัวเลือก สูงกว่าปริญญา
โท, ปวช./ปวส./อนุปริญญาปริญญาตรี, ปริญญาโท , มัธยมศึกษา และ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
ตัวเลือก ปริญญาตรี, ปริญญาโท , มัธยมศึกษา, ต่ ากว่ามัธยมศึกษา และท าการสร้างกราฟเพื่อ
หาความแตกต่าง ดังแผนภูมิที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ท่ีมี
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.05 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
        จากแผนภูมิที่ 3 กราฟเส้นสีน้ าเงิน(MEANS1)แสดงในเร่ืองลูกค้าตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูง
กว่าปริญญาโท กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรี ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน กราฟเส้นสีเขียว(MEANS2)แสดงในเร่ืองจ านวนคร้ังที่ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น 
กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท 
กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรี ซึ่งมีความแตกต่างกัน กราฟ
สีเทา(MEANS3)แสดง ในเรื่องบอกต่อให้คนอื่น กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ ต่ ากว่ามัธยม
, มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./
อนุปริญญา, ปริญญาตรี ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 25 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดับ
นัยส า
คัญ 

ความ
แตกต่าง
อย่างมี
นัยส าคัญ
(Multiple 
Comparis

on) 

การจัด
กลุ่ม

ตัวเลือก
(Homoge

nous 
Subsets) 

การจ าแนกตัวเลือก 

ค าถามที่
เป็นตัว
แปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

อาชีพ ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป 

1.467 .214 - - - 

จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น 2.237 .066 - - - 

บอกต่อให้คนอื่น 2.595 .038 - - กลุ่มที่ตอบสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย รวมคือ 
นักเรียน/นักศึกษา, 
ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจ
ส่วนตัว,อื่นๆ กลุ่มที่
ตอบต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยคือ 
พนักงานบริษัท/

ลูกจ้างบริษัทเอกชน 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 2.678 .033 - - - 

จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้าน
เดิม 

2.140 .077 - - - 

มีความไว้วางใจ และจะนึกถึง
คาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก 

1.920 .109 - - - 
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        จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์
แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ รายข้อย่อยพบว่า แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 
(F=2.678,Sing=.033) บอกต่อให้คนอื่น (F=2.595,Sing=.038) ที่ระดับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระดับการศึกษา 5 กลุ่ม
ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน, อื่นๆ โดยผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นท่ีละคู่โดยหา 
Multiple Comparison ซึ่งไม่คู่ไหนที่มีความแตกต่างกัน และผู้วิจัยยังได้ท าการทดสอบรายคู่
วิธีการของ Scheffe ซึ่งผลจากการทดสอบผลว่าไม่สามารถหาความแตกต่างได้ ดังนั้นจึงท าการ
สร้างกราฟเพื่อหาความแตกต่างดังแผนภูมิที่ 4 

 



58 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 
        จากแผนภูมิที่ 4 กราฟสีเทาน้ าเงิน (MEANS3) ในเรื่องบอกต่อให้คนอื่น กลุ่มที่ตอบสูง
กว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว,อื่นๆ กลุ่มที่ตอบ
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งมีความแตกต่างกัน กราฟสีเขียว
(MEANS4) แสดงในเร่ืองแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ 
นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว,อื่นๆ กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 26 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่า F ค่า
ระดับ
นัยส า
คัญ 

ความ
แตกต่าง
อย่างมี
นัยส าคัญ
(Multiple 
Compari

son) 

การจัดกลุ่ม
ตัวเลือก

(Homogen
ous 

Subsets) 

การจ าแนก
ตัวเลือก 

ค าถามที่
เป็นตัว
แปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

รายได้ต่อ
เดือน 

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป 

1.180 .321    

จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น 1.096 .360    

บอกต่อให้คนอื่น 1.735 .144    

แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 1.284 .278    

จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้าน
เดิม 

2.768 .029   กลุ่มที่ตอบสูง
กว่าค่าเฉลี่ย คือ 
35,001 – 50,000
บาท , 50,001-
65,000 บาท , 
65,000 บาทขึ้น
ไป กลุ่มที่ตอบ
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
คือ ต่ ากว่า 
20,000 บาท, 
20,001 – 35,000 
บาท 

มีความไว้วางใจ และจะนึกถึง
คาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก 

1.728 .109    
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        จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์
แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน รายข้อย่อยพบว่า จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม (F=2.768,Sing=.029) ที่ระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาต่างกัน 
มีระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบ
ความแตกต่างผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระดับการศึกษา 5 กลุ่มได้แก่ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 
20,001 – 35,000 บาท, 35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้นไป 
โดยผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นที่ละคู่โดยหา Multiple 
Comparison ซึ่งไม่คู่ไหนท่ีมีความแตกต่างกัน และผู้วิจัยยังได้ท าการทดสอบรายคู่วิธีการของ 
Scheffe ซึ่งผลจากการทดสอบผลว่าไม่สามารถหาความแตกต่างได้ ดังนั้นจึงท าการสร้างกราฟ
เพื่อหาความแตกต่างดังแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ 
 
        จากแผนภูมิที่ 5 กราฟสีน้ าเงิน(MEANS5) แสดงในเร่ืองจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้าน
เดิม กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย 35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้น
ไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 35,000 บาท ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน กราฟสีเขียว(MEANS) แสดงในเร่ืองมีความไว้ใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับ
แรกเสมอ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย 35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 
บาทขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 35,000 บาท ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน 

 

 



62 

4.5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด

การบริการกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ
ทดสอบค่าสถิติ Linear Correlation Coefficient 

 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 5  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 6  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี  7  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 27 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์     (เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ล้างรถ
มีคุณภาพ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .271 .073441 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .257 .066049 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .371 .137641 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .335 .112225 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .285 .081225 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก 

.001 .237 .056169 
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จากตารางที่ 27 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะ

กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .271) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 7% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งท่ี
ใช้บริการมากขึ้น (r = .257) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
6% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คน
อื่น (r = .371) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ(r = .335) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
11% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .285) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 8% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .237) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 5% 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์     (เครื่องมือ

และอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

ตารางที่ 28 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัย) กับ 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ล้างรถมีความ
หลากหลาย
และทันสมัย 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .299 .089401 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .300 .09 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .355 .112225 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .359 .128881 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .275 .075625 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .262 .068644 
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จากตารางที่ 28 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมี
ความหลากหลายและทันสมัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอก
ต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัยมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .299) 
โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 8% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .300) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 9% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .355) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .359) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 12% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .275) โดยมี
ค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 7% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับ
แรก(r = .262) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 6% 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลายและทันสมัย) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์
แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 29 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ (ใช้โฟมหรือน  ายาล้างรถที่มีคุณภาพ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n ® 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ใช้โฟมหรือ
น้ ายาล้างรถที่
มีคุณภาพ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .310 .0961 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .280 .0784 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .385 .148225 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .344 .118336 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .300 .09 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก 

.005 .199 .039601 
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จากตารางที่ 29 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะ

กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .310) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 9% 

- ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น (r = .280) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 7% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คน
อื่น (r = .385) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ(r = .344) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 

- ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .300) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 9% 

- ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .199) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 3% 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (ใช้โฟมหรือ

น  ายาล้างรถที่มีคุณภาพ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 30 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ (น  ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพ) กับ 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

น้ ายาที่ใช้เช็ด
ท าความ
สะอาดทั้ง
ภายในและ
ภายนอกมี
ประสิทธิภาพ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .381 .145161 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .350 .1225 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .389 .151321 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .322 .103684 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .395 .156025 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.003 .211 .044521 
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จากตารางที่ 30 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องน้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายใน
และภายนอกมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอก
ต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .381) 
โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .350) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 12% 

- น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .389) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 15% 

- น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .322) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 10% 

- น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .395) โดยมี
ค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 15% 

- น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับ
แรก(r = .211) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 4% 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (น  ายาที่ใช้เช็ด
ท าความสะอาดทั งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์

แคร์ในเขตกรุงเทพมหานค 
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ตารางที่ 31 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์   (ผ้าที่ใช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ผ้าที่ใช้เช็ดมี
คุณภาพไม่
ท าลายสี
รถยนต์ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .292 .085264 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .315 .099225 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .406 .164836 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .343 .117649 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .310 .0961 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก 

.000 .278 .077284 
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จากตารางที่ 31 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องผ้าที่ใช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- ผ้าที่ใช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจ

จะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .292) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 8% 

- ผ้าที่ใช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ัง
ที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .315) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
9% 

- ผ้าทีใ่ช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้
คนอื่น (r = .406) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 16% 

- ผ้าที่ใช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้
คนอื่นมาใช้บริการ(r = .343) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
11% 

- ผ้าที่ใช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .310) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 9% 

- ผ้าที่ใช้เช็ดมีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .278) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 7% 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์   (ผ้าที่ใช้เช็ด
มีคุณภาพไม่ท าลายสีรถยนต์) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 32 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      

(ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการ
คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

คา่r² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในการ
บริการ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .329 .108241 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .364 .132469 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .375 .140625 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .408 .166464 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .404 .163216 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.001 .243 .059049 
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จากตารางที่ 32 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอก
ต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .329) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 10% 

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .364) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .375) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 14% 

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .408) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ท่ี 16% 

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .404) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 16% 

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .243) โดย
มีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 5% 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา     (ราคาเหมาะสม

กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 33 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      
(ราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ราคายุติธรรม
เมื่อ
เปรียบเทียบ
กับการ
ให้บริการ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .320 .1024 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .373 .139129 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .377 .142129 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .377 .142129 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .368 .135424 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .281 .078961 
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จากตารางที่ 33 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .320) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 10% 

- ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .373) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 13% 

- ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอก
ต่อให้คนอื่น (r = .377) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .377) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ท่ี 14% 

- ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .368) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 13% 

- ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมี
ความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .281) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 7% 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      (ราคายุติธรรม

เมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการ ) กับ พฤติกรรมผู้ ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 34 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      
(ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการ

คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ราคาเหมาะสม
เมื่อ
เปรียบเทียบ
กับสถาน
บริการ
ใกล้เคียง 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .271 .073441 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .299 .089401 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .377 .142129 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .322 .103684 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .300 .09 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .281 .078961 
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จากตารางที่ 34 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถาน
บริการใกล้เคียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้
คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์
แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็น
รายข้อดังนี้ 

 
- ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียงมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .271) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 7% 

- ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .299) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 8% 

- ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .377) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 14% 

- ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .322) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ท่ี 10% 

- ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .300) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 9% 

- ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .281) โดย
มีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 7% 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงความสัมพันธส์่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      (ราคา
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์

แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 35 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      
(มีราคาให้เลือกบริการหลายระดับ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีราคาให้เลือก
บริการหลาย
ระดับ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .333 .110889 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .304 .092416 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .315 .099225 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .324 .104976 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .316 .099856 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.015 .171 .029241 
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จากตารางที่ 35 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีราคาให้เลือกบริการหลายระดับมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- มีราคาให้เลือกบริการหลายระดับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะ

กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .333) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 11% 

- มีราคาให้เลือกบริการหลายระดับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งท่ีใช้
บริการมากขึ้น (r = .304) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 9% 

- มีราคาให้เลือกบริการหลายระดับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r 
= .315) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 9% 

- มีราคาให้เลือกบริการหลายระดับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมา
ใช้บริการ(r = .324) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี10% 

- มีราคาให้เลือกบริการหลายระดับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม (r = .316) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
9% 

- มีราคาให้เลือกบริการหลายระดับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจ
และจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .171) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ที่2% 
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แผนภูมิที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      (มีราคาให้เลือก
บริการหลายระดับ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 36 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      
(มีการแสดงราคาบริการที่ชัดเจน) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีการแสดง
ราคาบริการที่
ชัดเจน 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .380 .1444 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .346 .119716 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .384 .147456 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .401 .160801 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .389 .151321 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .271 .073441 
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จากตารางที่ 36 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีการแสดงราคาบริการที่ชัดเจนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะ

กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .380) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 14% 

- มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งท่ีใช้
บริการมากขึ้น (r = .346) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
11% 

- มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r 
= .384) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมา
ใช้บริการ(r = .401) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 16% 

- มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม (r = .389) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
15% 

- มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจ
และจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .271) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ท่ี 7% 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา      (มีการแสดง
ราคาบริการที่ชัดเจน) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 37 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย     (การคมนาคมสะดวก) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

การคมนาคม
สะดวก 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .362 .131044 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .324 .104976 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .322 .103684 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .324 .104976 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .289 .083521 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.004 .201 .040401 
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จากตารางที่ 37 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องการคมนาคมสะดวกมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป, 
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก ในระดับ
ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- การคมนาคมสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการ

ครั้งต่อไป (r = .362) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 
- การคมนาคมสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งท่ีใช้บริการมากขึ้น (r 

= .324) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 10% 
- การคมนาคมสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .322) 

โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่10% 
- การคมนาคมสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = 

.324) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 10% 
- การคมนาคมสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้าน

เดิม (r = .289) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 8% 
- การคมนาคมสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึง

คาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .201) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 4% 
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แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     

(การคมนาคมสะดวก) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 38 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย     (บริเวณพื นที่กว้าง) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

บริเวณพื้นที่
กว้าง 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .355 .126025 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .339 .114921 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .343 .117649 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .337 .113569 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .317 .100489 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .272 .073984 
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จากตารางที่ 38 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องบริเวณพื้นที่กว้างมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป, 
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก ในระดับ
ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- บริเวณพื้นที่กว้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง

ต่อไป (r = .355) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 12% 
- บริเวณพื้นที่กว้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = 

.339) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 
- บริเวณพื้นที่กว้างมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = 

.343) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 
- บริเวณพื้นที่กว้างมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้

บริการ(r = .337) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 
- บริเวณพื้นที่กว้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้าน

เดิม (r = .317) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 10% 
- บริเวณพื้นที่กว้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึง

คาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .272) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 7% 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
(บริเวณพื นที่กว้าง) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 39 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย     (โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

โล่ง ไม่อึดอัด 
และสะอาด 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .389 .151321 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .401 .160801 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .377 .142129 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .356 .126736 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .321 .103041 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .295 .087025 
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จากตารางที่ 39 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องโล่ง ไม่อึดอัด และสะอาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ใน
ระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้

บริการคร้ังต่อไป (r = .389) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
15% 

- โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมาก
ขึ้น (r = .401) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 16% 

- โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = 
.377) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ(r = .356) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 12% 

- โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์
ร้านเดิม (r = .321) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 10% 

- โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะ
นึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .295) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 8% 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
(โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 40 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย     (ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียง) กับ พฤติกรรม

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ที่จอดรถ
สะดวก
ปลอดภัยและ
พอเพียง 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .398 .158404 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .395 .156025 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .385 .148225 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .383 .146689 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .322 .103684 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .352 .123904 
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จากตารางที่ 40 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียงมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะ

กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .398) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 15% 

- ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งท่ี
ใช้บริการมากขึ้น (r = .395) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
15% 

- ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คน
อื่น (r = .385) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ(r = .383) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
14% 

- ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .322) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 10% 

- ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .352) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 12% 

 

 

 

 

 



104 

 
 
 
แผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
(ที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและพอเพียง) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 41 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย     (มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการ

คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีห้องพัก
ผู้ใช้บริการ 
ระหว่างรอรับ
รถ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .363 .131769 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .390 .1521 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .338 .114244 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .306 .093636 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .347 .120409 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .309 .095481 
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จากตารางที่ 41 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะ

กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .363) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 13% 

- มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ังที่
ใช้บริการมากขึ้น (r = .390) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
15% 

- มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คน
อื่น (r = .338) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 

- มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ(r = .306) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 9% 

- มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .347) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 12% 

- มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .309) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 9% 
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แผนภูมิที่ 20 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
(มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 42 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด     (มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิต) กับ พฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีการให้เครดิต 
สามารถช าระ
ได้โดยบัตร
เครดิต 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .302 .091204 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .292 .085264 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .343 .117649 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .340 .1156 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .274 .075076 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.074 .126 .015876 
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จากตารางที่ 42 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตร
เครดิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ, และจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .302) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 9% 

- มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .292) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 8% 

- มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอก
ต่อให้คนอื่น (r = .343) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 

- มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .340) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 11% 

- มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .274) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 7% 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 
 
 
แผนภูมิที่ 21 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด     
(มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิต) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



111 

 

ตารางที่ 43 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด     (มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาส) กับ พฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีการลดราคา
ในบาง
ช่วงเวลาหรือ
ในบางโอกาส 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .353 .124609 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .395 .156025 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .379 .143641 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .358 .128164 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .336 .112896 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.006 .193 .037249 
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จากตารางที่ 43 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบาง
โอกาสมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .-353) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 12% 

- มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .395) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 15% 

- มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอก
ต่อให้คนอื่น (r = .379) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .358) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 12% 

- มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .336) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 11% 

- มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมี
ความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .193) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 3% 
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แผนภูมิที่ 22 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด     

(มีการลดราคาในบางช่วงเวลาหรือในบางโอกาส) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 44 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด     (มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรี) กับ พฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีบัตรสะสม
แต้มเพื่อแลก
บริการล้างสี-
ดูดฝุ่น ฟรี 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .281 .078961 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .414 .171396 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .404 .163216 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .377 .142129 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .328 .107584 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.001 .230 .0529 
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จากตารางที่ 44 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-
ดูดฝุ่น ฟรมีีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจ
จะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .281) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 7% 

- มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .414) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 17% 

- มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
บอกต่อให้คนอื่น (r = .404) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
16% 

- มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .377) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 14% 

- มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรมีีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .328) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 10% 

- มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึก
มีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .230) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 5% 
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แผนภูมิที่ 23 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด     
(มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรี) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 45 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด     (มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่น) กับ 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีบริการ
เคลือบสีฟรี
ส าหรับ
ผู้ใช้บริการล้าง
อัดฉีด, ดูดฝุ่น 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .308 .094864 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .391 .152881 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .373 .139129 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .412 .169744 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .344 .118336 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.011 .180 .0324 
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จากตารางที่ 45 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการ
ล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้
คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์
แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็น
รายข้อดังนี้ 

 
- มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่นมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .308) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 9% 

- มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่นมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .391) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 15% 

- มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่นมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .373) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 13% 

- มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่นมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .412) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ท่ี 16% 

- มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่นมีคุณภาพมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .344) โดยมี
ค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 

- มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่นมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .180) โดย
มีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 3% 
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แผนภูมิที่ 24 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด     
(มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่น ฟรี) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 46 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาด     (มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท) กับ 
พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีบริการเช็ค
ลมยางฟรี
ส าหรับ
ผู้ใช้บริการทุก
ประเภท 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .340 .1156 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .420 .1764 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .353 .124609 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .337 .113569 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .373 .139129 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.001 .234 .054756 
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จากตารางที่ 46 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการ
ทุกประเภทมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจ
จะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .340) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 

- มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภทมีคุณภาพความสัมพันธ์
เชิงบวกกับจ านวนครั้งท่ีใช้บริการมากขึ้น (r = .420) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 17% 

- มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภทมีคุณภาพมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .353) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 12% 

- มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภทมีคุณภาพมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .337) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 

- มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .373) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ท่ี 13% 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .234) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 5% 
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แผนภูมิที่ 25 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด     

(มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 47 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 

(พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

พนักงานมี
ความสุภาพ
และความเต็ม
ใจให้บริการ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .462 .213444 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .434 .188356 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .510 .2601 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .451 .203401 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .395 .156025 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .320 .01024 
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จากตารางที่ 47 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องพนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจ
ให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .462) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 21% 

- พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .434) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 18% 

- พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
บอกต่อให้คนอื่น (r = .510) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
26% 

- พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .451) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 20% 

- พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .395) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 15% 

- พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึก
มีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .320) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 1% 
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แผนภูมิที่ 26 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน (พนักงานมี
ความสุภาพและความเต็มใจให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 48 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 
(พนักงานมีความสะอาด) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

พนักงานมี
ความสะอาด 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .416 .173056 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .403 .162409 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .443 .196249 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .386 .148996 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .385 .148225 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .339 .114921 
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จากตารางที่ 48 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องพนักงานมีความสะอาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้ง
ต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ใน
ระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- พนักงานมีความสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้

บริการคร้ังต่อไป (r = .416) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
17% 

- พนักงานมีความสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ังที่ใช้บริการมาก
ขึ้น (r = .403) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 16% 

- พนักงานมีความสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .443) 
โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 19% 

- พนักงานมีความสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ
(r = .386) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- พนักงานมีความสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์
ร้านเดิม (r = .385) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 11% 

- พนักงานมีความสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึก
ถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .339) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 11% 
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แผนภูมิที่ 27 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน (พนักงานมี
ความสะอาด) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 49 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 
(พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

พนักงานมี
ความ
กระตือรือร้นใน
การท างาน 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .418 .174724 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .402 .161604 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .396 .156816 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .457 .208849 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .429 .184041 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .299 .089401 
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จากตารางที่ 49 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องพนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .418) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 17% 

- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวน
ครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .402) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 16% 

- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อ
ให้คนอื่น (r = .396) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 15% 

- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้
คนอื่นมาใช้บริการ(r = .457) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
20% 

- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมา
ใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .429) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 18% 

- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมี
ความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .299) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 8% 
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แผนภูมิที่ 28 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน (พนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 50 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 
(พนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

พนักงานมี
ความพร้อม
ลอดเวลาใน
การให้บริการ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .489 .239121 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .452 .204304 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .424 .179776 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .494 .244036 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .485 .235225 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .365 .133225 
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จากตารางที่ 50 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องพนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการ
ให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- พนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป (r = .489) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 23% 

- พนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .452) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 20% 

- พนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอก
ต่อให้คนอื่น (r = .424) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 17% 

- พนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .494) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 24% 

- พนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .485) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 23% 

- พนักงานมีความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึก
มีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .365) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 
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แผนภูมิที่ 29 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน (พนักงานมี

ความพร้อมลอดเวลาในการให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 51 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน 
(พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี) กับ 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

พนักงานมี
ความรู้ความ
ช านาญ 
สามารถให้
ค าแนะน า
ผู้ใช้บริการได้
เป็นอย่างดี 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .381 .145161 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .372 .138384 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .406 .164836 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .453 .205209 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .417 .173889 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .271 .073441 

 

 

 

 



136 

จากตารางที่ 51 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องพนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถ
ให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอก
ต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .381) 
โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 14% 

- พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .372) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 

- พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .406) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 16% 

- พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .453) โดยมีค่าการ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 20% 

- พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .417) โดยมี
ค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 17% 

- พนักงานมีความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับ
แรก(r = .271) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 7% 
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แผนภูมิที่ 30 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน (พนักงานมี
ความรู้ความช านาญ สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี) กับ พฤติกรรม

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 52 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถ) กับ พฤติกรรม
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

คา่r² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ห้องพักส าหรับ
นั่งรอ 
สะดวกสบาย
มองเห็นรถ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .436 .190096 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .452 .204304 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .435 .189225 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .456 .207936 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .432 .186624 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .277 .076729 
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จากตารางที่ 52 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบาย
มองเห็นรถมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจ
จะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .436) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 19% 

- ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .452) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 20% 

- ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอก
ต่อให้คนอื่น (r = .371) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 18% 

- ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .435) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 20% 

- ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .456) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 18% 

- ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมี
ความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .277) โดยมีค่าการลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 7% 
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แผนภูมิที่ 31 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบายมองเห็นรถ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์

แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 53 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (มีน  าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรี) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์

แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีน้ าดื่ม ชา 
กาแฟ
ให้บริการฟรี 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .362 .131044 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .461 .212521 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .478 .228484 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .457 .208849 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .374 .139876 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก 

.000 .281 .078961 
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จากตารางที่ 53 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีน้ าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- มีน้ าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมา

ใช้บริการครั้งต่อไป (r = .362) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
13% 

- มีน้ าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งท่ีใช้
บริการมากขึ้น (r = .461) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
21% 

- มีน้ าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรมีีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = 
.478) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 22% 

- มีน้ าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ(r = .457) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 20% 

- มีน้ าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม (r = .374) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
13% 

- มีน้ าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจ
และจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .281) โดยมีค่าการลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์ท่ี 7% 

 

 

 

 

 

 



143 

 
 
แผนภูมิที่ 32 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ (มีน  าดื่ม ชา กาแฟให้บริการฟรี) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 54 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (พื นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวก) กับ พฤติกรรม

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

พื้นที่จอดรถ
เพียงพอ และ
เข้าออก
สะดวก 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .447 .199809 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .461 .212521 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .453 .205209 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .509 .259081 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .493 .243049 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก 

.000 .408 .166464 
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จากตารางที่ 54 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องพื้นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออก
สะดวกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้
เป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อ
ดังนี้ 

 
- พื้นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจ

จะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .447) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 19% 

- พื้นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้ง
ที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .461) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
21% 

- พื้นทีจ่อดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้
คนอื่น (r = .453) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 20% 

- พื้นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้
คนอื่นมาใช้บริการ(r = .509) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
25% 

- พื้นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมา
ใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .493) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 14% 

- พื้นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .408) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 16% 
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แผนภูมิที่ 33 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (พื นที่จอดรถเพียงพอ และเข้าออกสะดวก) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 55 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถ) กับ 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีมุมอ่าน
หนังสือ/ นิตยา
สาร หรือ
โทรทัศน์ช่วง
รอรับรถ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .366 .133956 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .480 .2304 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .483 .233289 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .442 .195364 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .428 .183184 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .446 .198916 
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จากตารางที่ 55 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือ
โทรทัศน์ช่วงรอรับรถมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, 
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะ
นึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยก
ย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .366) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 

- มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับจ านวนครั้งท่ีใช้บริการมากขึ้น (r = .480) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 23% 

- มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับบอกต่อให้คนอื่น (r = .483) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์
ที่ 23% 

- มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r = .442) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 19% 

- มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .428) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 18% 

- มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับนึกมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .446) โดยมีค่า
การลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 19% 
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แผนภูมิที่ 34 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(มีมุมอ่านหนังสือ/ นิตยาสาร หรือโทรทัศน์ช่วงรอรับรถ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์

แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 56 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (สถานที่ ห้องน  าสะอาด) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

สถานท่ี 
ห้องน้ าสะอาด 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .403 .162409 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .443 .196249 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .512 .262144 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .490 .2401 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .496 .246016 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .451 .0203401 
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จากตารางที่ 56 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ล้างรถมีคุณภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- สถานท่ี ห้องน้ าสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้

บริการคร้ังต่อไป (r = .403) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
16% 

- สถานท่ี ห้องน้ าสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น 
(r = .443) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 19% 

- สถานท่ี ห้องน้ าสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = .512) 
โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 26% 

- สถานท่ี ห้องน้ าสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(r 
= .490) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 24% 

- สถานท่ี ห้องน้ าสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์
ร้านเดิม (r = .496) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 22% 

- สถานท่ี ห้องน้ าสะอาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะนึก
ถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .451) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 2% 
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แผนภูมิที่ 35 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(สถานที่ ห้องน  าสะอาด) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 57 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการ (มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์
แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

มีคุณภาพและ
มาตรฐานใน
การให้บริการ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .430 .1849 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .422 .178084 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .461 .212521 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .498 .248004 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .448 .200704 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .374 .139876 
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จากตารางที่ 57 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจ

จะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .430) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 18% 

- มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ัง
ที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .422) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
17% 

- มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้
คนอื่น (r = .461) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 21% 

- มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้
คนอื่นมาใช้บริการ(r = .498) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
24% 

- มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมา
ใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .448) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 20% 

- มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .374) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 
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แผนภูมิที่ 36 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ (มีคุณภาพ
และมาตรฐานในการให้บริการ )กับ  พฤติกรรมผู้ ใช้ บริการคาร์แคร์ ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 58 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ (ความรวดเร็วในการให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ความรวดเร็ว
ในการ
ให้บริการ 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .405 .164025 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .412 .19744 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .436 .190096 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .474 .224676 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .468 .219024 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .352 .123904 
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จากตารางที่ 58 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- ความรวดเร็วในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมา

ใช้บริการครั้งต่อไป (r = .405) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
16% 

- ความรวดเร็วในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการ
มากขึ้น (r = .412) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ท่ี 19% 

- ความรวดเร็วในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = 
.436) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 19% 

- ความรวดเร็วในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ(r = .474) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 22% 

- ความรวดเร็วในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม (r = .468) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
21% 

- ความรวดเร็วในการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .352) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ที่ 12% 
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แผนภูมิที่ 37 แสดงความสัมพันธ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ (ความ
รวดเร็วในการให้บริการ) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 



159 

ตารางที่ 59 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ (ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ให้บริการด้วย
ความถูกต้อง
แม่นย า 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .402 .161604 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .432 .186624 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .466 .217156 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .529 .279841 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .434 .188356 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .368 .135424 
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จากตารางที่ 59 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะ

กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .402) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 16% 

- ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น (r = .432) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
18% 

- ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น 
(r = .466) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 21% 

- ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ(r = .529) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 27% 

- ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้
บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .434) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 18% 

- ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .368) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 13% 
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แผนภูมิที่ 38 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ (ให้บริการ
ด้วยความถูกต้องแม่นย า) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 60 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ (การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์

แครใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

การต้อนรับ
ของพนักงานมี
อัธยาศัยไมตรี 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .479 .229441 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .441 .194481 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .503 .253009 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .525 .275625 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .430 .1849 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .346 .119716 
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จากตารางที่ 60 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องการต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจ

จะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป (r = .479) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 22% 

- การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้ง
ที่ใช้บริการมากขึ้น (r = .441) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
19% 

- การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้
คนอื่น (r = .503) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่25% 

- การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้
คนอื่นมาใช้บริการ(r = .525) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
22% 

- การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมา
ใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม (r = .430) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 18% 

- การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความ
ไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก(r = .346) โดยมีค่าการลดความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 11% 
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แผนภูมิที่ 39 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ (การ

ต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 61 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ (ความซ่ือสัตย์และยุติธรรม) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า 
Pearson 
Correlatio
n (r) 

ค่าr² ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ความซื่อสัตย์
และยุติธรรม 

ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป 

.000 .415 .172225 [√]ไปทาง
เดียวกัน 

[ ]สวนทางกัน จ านวนครั้งที่ใช้
บริการมากขึ้น 

.000 .399 .159201 

บอกต่อให้คนอื่น .000 .537 .288369 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ 

.000 .488 .238144 

จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม 

.000 .452 .204304 

มีความไว้วางใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ี
เป็นอันดับแรก 

.000 .486 .236196 

 
 
 
 
 

 



166 

จากตารางที่ 61 ส่วนประสมทางการตลาดเรื่องความซื่อสัตย์และยุติธรรมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งใจจะกลับมาใช้
บริการคร้ังต่อไป, จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น, บอกต่อให้คนอื่น, แนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ, จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม และมีความไว้วางใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็น
อันดับแรก ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยแยกย่อยเป็นรายข้อดังนี้ 

 
- ความซื่อสัตย์และยุติธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจจะกลับมาใช้

บริการคร้ังต่อไป (r = .415) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 
17% 

- ความซื่อสัตย์และยุติธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนครั้งที่ใช้บริการมาก
ขึ้น (r = .399) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 15% 

- ความซื่อสัตย์และยุติธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบอกต่อให้คนอื่น (r = 
.537) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 28% 

- ความซื่อสัตย์และยุติธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ(r = .488) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 23% 

- ความซื่อสัตย์และยุติธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจะกลับมาใช้บริการคาร์
แคร์ร้านเดิม (r = .452) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ 20% 

- ความซื่อสัตย์และยุติธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนึกมีความไว้วางใจและจะ
นึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรก(r = .486) โดยมีค่าการลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์ที่ 23% 
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แผนภูมิที่ 40 แสดงความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ (ความ
ซื่อสัตย์และยุติธรรม) กับ พฤติกรรมผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
บริการกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทาง

การตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

       โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพื่อท าการแบ่งกลุ่มรวมถึงการใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และก าหนดโควตา (Quota Sampling) 
เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างที่จะท าการเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพื้นท่ีจ านวน 200 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบการวิจัยในคร้ังนี้ โดย
ใช้ค่าสถิติ T-test และ F-test ประมวลแบบ One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
และ Pearson Correlation Coefficient(r)  
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

จาการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง(ร้อยละ 51.0) มีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี 
(ร้อยละ 49.0) มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี (ร้อยละ 67.0) อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
(ร้อยละ 69.0) และมีรายได้ต่อเดือนในช่วงต่ ากว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 40.0) 

5.1.2ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การบริการด้านผลิตภัณฑ์ให้ความพึงพอใจในเรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีคุณภาพ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( X =3.92) ด้านราคาให้ความพึงพอใจในเรื่อง มีการแสดงราคาบริการที่
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.01) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความพึงพอใจในเรื่อง  
สถานท่ีโล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.94) ด้านส่งเสริมการตลาดให้ความ
พึงพอใจในเรื่อง มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวันหรือในบางโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =
3.88)  ด้านพนักงานให้ความพึงพอใจในเร่ือง พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการ 
และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.86) ด้าน
สภาพแวดล้อมกายภาพ ให้ความพึงพอใจในเรื่อง ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบาย มองเห็น
รถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.88) ด้านกระบวนการให้ความพึงพอใจในเรื่อง ความซื่อสัตย์และ
ยุติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.04) เรียงล าดับส่วนประสมการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความพึง
พอใจมากในเร่ืองกระบวนการให้บริการมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านราคา และให้ความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ 
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5.1.3 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมในด้านลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในเรื่องตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( X =3.80)  เรื่องการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการในเรื่องของแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการคาร์แคร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.79)  และมีความภักดีในเร่ืองของ จะกลับมาใช้บริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.81)   กลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมใช้บริการคาร์แคร์ 
โดยจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิมเป็นอันดับแรก 

 

5.1.4การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของ

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ไม่ต่างกันทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ และด้านความภักดี 

จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ไม่ต่างกันทั้ง 
3 ด้านคือ ด้านลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ และด้านความ
ภักดี 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์แตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ และด้านความภักดี 

จ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ต่างกันใน
ด้าน การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 

จ าแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มที่มีรายได้แตกต่างกันพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
ต่างกันในด้านความภักดี 
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5.1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด

กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

        สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครในด้าน
ของท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ และด้านความภักดีต่อ
ร้านคาร์แคร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน
ได้  

        สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านของท าให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ และด้านความภักดีต่อร้านคาร์
แคร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานได้ 

        สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านของท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมา
ใช้บริการ และด้านความภักดีต่อร้านคาร์แคร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา 
พบว่า ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานได้ 

        สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านของท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ และด้านความภักดีต่อร้านคาร์แคร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า 
ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานได้ 

        สมมุติฐานท่ี 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
พนักงานผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
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กรุงเทพมหานครในด้านของท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ และด้านความภักดีต่อร้านคาร์แคร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า 
ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานได้ 

        สมมุติฐาน 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านของท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ และด้านความภักดีต่อร้านคาร์แคร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า 
ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานได้ 

        สมมุติฐานท่ี 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
การให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครใน
ด้านของท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ และด้านความ
ภักดีต่อร้านคาร์แคร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษา พบว่า ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมุติฐานได้ 

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาอภิปราย
ได้ดังนี้ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์แตกต่างกันในด้านลูกค้า
กลับมาใช้บริการอีก เช่น ลูกค้าตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป จ านวนคร้ังลูกค้าจะมาใช้
บริการมากขึ้น ในด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ เช่น การบอกต่อให้คนอื่น แนะน าให้คน
อื่นมาใช้บริการ และในด้านความภักดี เช่น จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม จะไม่ไปใช้
บริการท่ีอื่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณบุญเรือง เนืองอัมพร (2552) ศึกษา
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ต่างกันในด้าน การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ เช่น การบอกต่อให้คนอื่น แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณภัทร ศรียาภัย (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แครข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  

รายได้ที่แตกต่างกันพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ต่างกันในด้านความภักดี เช่น จะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม จะไม่ไปใช้บริการที่อื่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
เพทาย เมืองมา (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้
บริการธุรกิจคาร์แคร์ พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม ให้ความต้องการในเรื่องของ เครื่องมือและอุปกรณ์
ล้างรถที่มีคุณภาพ  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านราคา โดยภาพรวม ให้ความต้องการในเรื่องของ มีการแสดงราคา
บริการท่ีชัดเจน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวม ให้ความต้องการในเร่ืองของ 
สถานท่ีโล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แครใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม ให้ความต้องการ
ในเรื่องของ มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวันหรือในบางโอกาส  ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านพนักงาน
ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม ให้ความต้องการในเร่ืองของ พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจ
ให้บริการและพนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
โดยภาพรวม ให้ความต้องการในเรื่องของ ห้องพักส าหรับน่ังรอ สะดวกสบาย มองเห็นรถ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวม ให้ความต้องการในเรื่องของ มีคุณภาพและมาตรฐาน
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การให้บริการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณภัทร ศรียาภัย (2553)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่น ารถเข้าใช้บริการคาร์แคร์ เพื่อตรวจสอบระบบไฟ และเบรก 
โดยไปใช้บริการท่ีศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ เป็นส่วนใหญ่ซึ่งไปใช้บริการ
ใน ช่วงวันหยุด วันเสาร์ และอาทิตย์ และมีสาเหตุเพราะต้องนาเข้าตรวจเช็คทันทีเม่ือพบปัญหา 
โดยส่วนใหญ่ ตนเองจะ เป็นคนตัดสินใจไปใช้บริการเองโดยมีเพื่อนเป็นบุคคลที่แนะนาให้ไปใช้
บริการ โดยส่วนมากแล้วภายใน 3 เดือนจะไปใช้บริการคาร์แคร์ 1 ครั้ง ผลการศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของบริการคาร์แคร์ พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญภาพรวมใน
เรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญในด้านบุคลากร 
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการ และ ด้านช่องทางบริการ ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่าในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลท าให้เกิด
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ (Kortler) ว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของผู้ซื้อท า
ให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและการบริการนั้นคล้ายกับของ Cronin, Brady และ Hult 
บอกไว้ว่าผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของสินค้าและการบริการนั้น ถ้าคุณค่า
สูงกกว่าก็จะส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมตัดสินใจซื้อสินค้าและการบริการนั้น 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

     จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้างต้น สามารถน าผล
การศึกษามาเขียนข้อเสนอแนะเพื่อวางแผนในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในแต่ละด้านให้
สอดคล้องกับความต้องการครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มยอดขายและจ านวนผู้เข้ามาใช้
บริการมากขึ้น ดังนี้คือ 
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     1. ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถ
มีความหลากหลายและทันสมัย ค่าเฉลี่ยน้อย (Mean=3.82) ในด้านผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ ควรใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดีไดมาตรฐานน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความม่ันใจ 
ให้กับผู้บริโภคและเพิ่มเครื่องมือหรืออุปกรณ์ล้างรถให้มีความหลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น  

     2. ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ ค่าเฉลี่ยน้อย (Mean=3.77) ในด้านราคา คาร์แคร์ ควรมีมาตรการ
การตั้งราคาให้เหมาะสมกับการบริการซึ่งอาจก าหนดราคาโดยใช้กลยุทธ์ราคาพิเศษ ซึ่งก าหนด
ราคาในระดับปานกลางแต่คุณภาพ ในการบริการอยู่ในระดับสูง  

     3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเรื่อง ที่จอดรถสะดวก 
ปลอดภัยและพอเพียง ค่าเฉลี่ยน้อย (Mean=3.89) ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คาร์แคร์ 
ควรค านึงถึงเรื่องท าเลที่ตั้งซึ่งควรอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้กับที่พักอาศัยหรือที่ท างานของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผู้บริโภคให้เหตุผลในการใช้บริการ คารแครเพราะความสะดวกในการ
เดินทาง และควรเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น เพิ่มที่จอดรถ และมีมาตรการการรักษา
ความปลอดภัย 

     4. ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเรื่อง มีบริการเช็คลมยางฟรี
ส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท ค่าเฉลี่ยน้อย (Mean=3.73) และให้ความพึงพอใจเรื่อง มีการให้
เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิต (Mean=3.74)   ในด้านการส่งเสริมการตลาด คาร์แคร์
ไม่ควรละเลย บริการเสริมให้ลูกค้า เช่น มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการ และควรเพิ่ม
ช่องทางในการช าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต จัดรายการส่งเสริมการตลาด เช่นท าบัตรส่วนลด
แกสมาชิก เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการบ่อยขึ้น  

     5. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเรื่อง พนักงานมีความสะอาด 
ค่าเฉลี่ยน้อย (Mean=3.78) ด้านพนักงานผู้ให้บริการ คาร์แคร์ควรมีการควบคุมในด้านวาม
สะอาดของลูกค้า และควรจัดฝึกอบรม พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา ทักษะ ความช านาญ
ความรู้ให้แก่พนักงาน  

     6. ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเรื่อง สถานท่ี ห้องน้ าสะอาด 
ค่าเฉลี่ยน้อย (Mean=3.66) คาร์แครค์วรปรับปรุงด้านบรรยากาศของสถานบริการคาร์แคร์ 
ตกแต่งร้านให้สะอาด ระบายอากาศดี สร้างบรรยากาศภายในร้านให้ดูเป็นมิตรกับลูกค้า มี
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ห้องพักที่สามารถเห็นข้ันตอนการให้บริการทุกขั้นตอน และควรจัดเครื่องดื่ม อินเตอร์เน็ต 
หนังสือให้บริการ 

     7. ด้านกระบวนการให้บริการ ตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเรื่อง ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ (Mean=3.91) คาร์แคร์ต้องรักษาคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ควร
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ละเอียด เรียบร้อย 

 

 

5.3.2 ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.ด้วยข้อจ ากัดทางด้านเวลาและภาระงานของผู้วิจัยท าให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยไม่
สามารถออกเก็บข้อมูลแจกสอบถามเพียงคนเดียวได้ โดยจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน
ช่วยในการเก็บข้อมูลด้วยการแจกสอบถามด้วย ท าให้ข้อมูลนั้นอาจมีความบิดเบือนในบาง
ประเด็น โดยในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรให้เวลาในการออกเก็บข้อมูลมากกว่านี้ 

        2.ในด้านเวลาที่มีค่อนข้างจ ากัดท าให้งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าได้เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษาครั้งต่อไปควรให้เวลาในการท าการศึกษาวิจัยท่ีมากขึ้น เพื่อ 

เพิ่มพื้นท่ีในเขตปริมณฑลเข้าไปในการเก็บข้อมูลด้วยเพื่อที่จะท าให้รู้ถึงข้อมูลที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

3.ส าหรับวิธีการศึกษาในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติม
ด้วย เช่น การแทรกการท าวิจัยเชิงคุณภาพเข้าไปโดยการสอบถามความคิดเห็นจากโดยตรง ไม่
ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการท า Focus group เพื่อที่จะให้รู้ถึงความคิดเห็นที่
หลากหลายและตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] ซึ่งตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุดเพียงข้อ
เดียว ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ และจะไม่น าข้อมูลที่ท่านให้ไปก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ  
1.1 เพศ 

[ ] 1. ชาย       [ ] 2. หญิง 

1.2. อาย ุ

 [ ] 1. 20 - 30 ปี      [ ] 2. 31 - 40 ปี 

[ ] 3. 41 - 50 ปี      [ ] 4. 51 – 60ปี  

[ ] 5. 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 [ ] 1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษา    [ ] 2. มัธยมศึกษา 

[ ] 3. ปวช./ปวส./อนุปริญญา    [ ] 4. ปริญญาตรี 

[ ] 5. ปริญญาโท      [ ] 6. สูงกว่าปริญญาโท 

1.4 อาชีพ 

[ ] 1. นักเรียน/นักศึกษา     [ ] 2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

[ ] 3. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน   [ ] 4. ธุรกิจส่วนตัว 

[ ] 5. อื่นๆ โปรดระบุ…………………….  

1.5 รายได้ต่อเดือน 

[ ] 1. ต่ ากว่า 20,000 บาท    [ ] 2. 20,001 - 35,000 บาท 

[ ] 3. 35,001 - 50,000 บาท    [ ] 4. 50,001 – 65,000 บาท 

[ ] 5. 65,000 บาทขึ้นไป  

 



181 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง [ ] ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
เพียง 1ค าตอบดังนี ้
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม
่พอ

ใจ
อย

่าง
ยิ่ง

 

ไม
่พอ

ใจ
 

เฉ
ยๆ

 

พอ
ใจ

 

พอ
ใจ
อย

่าง
ยิ่ง

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีคุณภาพ      
2.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลาย
และทันสมัย 

     

2.1.3 ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพ       
2.1.4 น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในภายนอกมี
ประสิทธิภาพ 

     

2.1.5 ผ้าที่ใช้เช็ดรถมีคุณภาพ ไม่ท าลายสีรถยนต์      
2.2 ราคา(Price) 
2.2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการ      
2.2.2 ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการ      
2.2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง      
2.2.4 มีราคาบริการให้เลือกหลายระดับ      
2.2.5 มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจน      
2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) 
2.3.1 การคมนาคมสะดวก      
2.3.2 บริเวณพื้นที่กว้าง      
2.3.3 โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด      
2.3.4 ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัยและพอเพียง      
2.3.5 มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถ      
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม
่พอ

ใจ
อย

่าง
ยิ่ง

 

ไม
่พอ

ใจ
 

เฉ
ยๆ

 

พอ
ใจ

 

พอ
ใจ
อย

่าง
ยิ่ง

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
2.4.1 มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิต      
2.4.2 มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวันหรือในบางโอกาส      
2.4.3 มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่นฟรี      
2.4.4 มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่น      
2.4.5 มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท      
2.5 พนักงานผู้ให้บริการ (People) 
2.5.1 พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการ      
2.5.2 พนักงานมีความสะอาด      
2.5.3 พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน      
2.5.4 พนักงานมีความพร้อมตลอดเวลาในการให้บริการ      
2.5.5 พนักงานมีความรู้ความช านาญสามารถให้ค าแนะน า 
และตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

     

2.6 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
2.6.1 ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบาย มองเห็นรถ      
2.6.2 มีน้ าดื่ม , ชา , กาแฟ ให้บริการฟรี      
2.6.3 พื้นที่จอดรถเพียงพอและเข้าออกสะดวก      
2.6.4 มีมุมอ่านหนังสือ/นิตยสาร หรือ โทรทัศน์ช่วงรอรับรถ      
2.6.5 สถานท่ี ห้องน้ าสะอาด      
7. กระบวนการให้บริการ (Process) 
2.7.1 มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ      
2.7.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ      
2.7.3 ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า      
2.7.4 การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี      
2.7.5 ความซื่อสัตย์และยุติธรรม      
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่อง � ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียง 1ค าตอบ
ดังนี้ 
 

พฤติกรรมการผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเป็นไปได้ 

เป
็นไ
ปไ
ม่ไ
ด้แ

น่น
อน

 

เป
็นไ
ปไ
ม่ไ
ด้ 

เฉ
ยๆ

 

เป
็นไ
ปไ
ด้ 

เป
็นไ
ปไ
ด้แ

น่น
อน

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
3.1 ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat) 
3.1.1 ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป      
3.1.2 จ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการมากขึ้น      
3.2 การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(Recommend) 
3.2.1 บอกต่อให้คนอื่น      
3.2.2 แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ      
3.3 ความภักดี(Loyalty) 
3.3.1 จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม       
3.3.2 มีความไว้วางใจ และจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรก
เสมอ  

     

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 



184 

 

ภาคผนวก ข 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (ภาพรวม) 

1. การทดสอบตัวแปร(Measurement Varification) 

ทางผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค Factor Analysis และ หาความเชื่อมั่น (Realoability) ด้วย Cronbach’s 
Alpha เพื่อทดสอบตัวแปรโดยใช้ความพึงพอใจในด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น 7 ตัว ตามวิธีส่วน
ประสมการตลาดด้านการบริการและพฤติกรรมการของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น 3 ตัว หลักพฤติกรรมการซ้ือและการบริการของ 
Cronin,Brady และ Hult (2000) 

ตัวแปรต้น 
1.ด้านผลิตภัณฑ์(Product)                                                                          

2.ด้านราคา(Price)                                                                                  -

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place)                                                               

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion)                                                         

5.ด้านพนักงาน(People)                                                                                                              

6.ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ(PhysicalEvidence)                                                     

7.ด้านกระบวนการ (Process) 

 

ตัวแปรตาม 

1. ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat)                                                                                  

2. การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(Recommend)                                                          

3. ความภักดี (Loyalty) 
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ซึ่งทางผู้วิจัยได้น าโครงสร้างมาก าหนดอกแบบสอบถามได้จ านวน 41 ค าถาม โดยแบ่งเป็นด้าน
ส่วนประสมการตลาด 7P’s 35 ค าถาม และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 6 ค าถาม ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของการท า Factor โดยดูจากค่า 
Factor ต้องมีค่ามากกว่า 0.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 80 และค่า Eigenvalue ต้องมีค่า
มากกว่า 1 ในการจัดท า Factor 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์สามารถจัด
ได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.738 และมีค่า KMO เท่ากับ .843 เมื่อน า
ทั้ง 5 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี .914 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ Cronbach’s 
Alpha 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีคุณภาพ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างรถมีความหลากหลาย 

ใช้โฟมหรือน้ ายาล้างรถที่มีคุณภาพ 

น้ ายาที่ใช้เช็ดท าความสะอาดทั้งภายในภายนอกมี
ประสิทธิภาพ 

ผ้าที่ใช้เช็ดรถมีคุณภาพ ไม่ท าลายสีรถยนต์ 

.702 

.698 

.808 

.792 

 

.838 

.914 

Eigenvalues 3.738  

Kaiser-Mayer-Olkin .843  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

 

 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาสามารถจัดได้ 1 
องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.618 และมีค่า KMO เท่ากับ .861 เมื่อน าทั้ง 5 
ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี .903 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา องค์ประกอบ Cronbach’s 

Alpha 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ 

ราคายุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับการให้บริการ 

ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการใกล้เคียง 

มีราคาบริการให้เลือกหลายระดับ 

มีการแสดงราคาบริการท่ีชัดเจน 

.771 

.825 

.726 

.688 

.607 

.903 

Eigenvalues 3.618  

Kaiser-Mayer-Olkin .861  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

 

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.886 และมีค่า KMO 
เท่ากับ .872 เมื่อน าทั้ง 5 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี 
.919 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

องค์ประกอบ Cronbach’s 
Alpha 

การคมนาคมสะดวก 

บริเวณพื้นที่กว้าง 

โล่ง ไม่อึดอัด และสะอาด 

ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัยและพอเพียง 

มีห้องพักผู้ใช้บริการ ระหว่างรอรับรถ 

.642 

.762 

.829 

.838 

.682 

.919 

Eigenvalues 3.886  

Kaiser-Mayer-Olkin .872  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด 

 

 

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด 
สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.198 และมีค่า KMO เท่ากับ 
.778 เมื่อน าทั้ง 5 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี .851 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด 

องค์ประกอบ Cronbach’s 
Alpha 

มีการให้เครดิต สามารถช าระได้โดยบัตรเครดิต 

มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวันหรือในบางโอกาส 

มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกบริการล้างสี-ดูดฝุ่นฟรี 

มีบริการเคลือบสีฟรีส าหรับผู้ใช้บริการล้างอัดฉีด, ดูดฝุ่น 

มีบริการเช็คลมยางฟรีส าหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท 

.338 

.677 

.720 

.809 

.654 

.851 

Eigenvalues 3.198  

Kaiser-Mayer-Olkin .778  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านพนักงานผู้

ให้บริการ 

 

 

 

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.885 และมีค่า KMO เท่ากับ 
.850 เมื่อน าทั้ง 5 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี .927 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน องค์ประกอบ Cronbach’s 

Alpha 

พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการ 

พนักงานมีความสะอาด 

พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

พนักงานมีความพร้อมตลอดเวลาในการให้บริการ 

พนักงานมีความรู้ความช านาญสามารถให้ค าแนะน า และตอบ
ข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

.778 

.820 

.840 

.757 

.691 

.927 

Eigenvalues 3.885  

Kaiser-Mayer-Olkin .850  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ 

 

 

จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.390 และมีค่า KMO 
เท่ากับ .843 เมื่อน าทั้ง 5 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี 
.881 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 

องค์ประกอบ Cronbach’s 

Alpha 

ห้องพักส าหรับนั่งรอ สะดวกสบาย มองเห็นรถ 

มีน้ าดื่ม , ชา , กาแฟ ให้บริการฟรี 

พื้นที่จอดรถเพียงพอและเข้าออกสะดวก 

มีมุมอ่านหนังสือ/นิตยสาร หรือ โทรทัศน์ช่วงรอรับรถ 

สถานท่ี ห้องน้ าสะอาด 

.608 

.738 

.600 

.752 

.693 

.881 

Eigenvalues 3.390  

Kaiser-Mayer-Olkin .843  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

 

 

จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ
ให้บริการ สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.861 และมีค่า KMO 
เท่ากับ .866 เมื่อน าทั้ง 5 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี 
.926 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

องค์ประกอบ Cronbach’s 

Alpha 

มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 

ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า 

การต้อนรับของพนักงานมีอัธยาศัยไมตรี 

ความซื่อสัตย์และยุติธรรม 

.766 

.784 

.818 

.760 

.732 

.926 

Eigenvalues 3.861  

Kaiser-Mayer-Olkin .866  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานครด้านลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat) 

 

 

 

จากตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการค์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก (Repeat) สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues 
เท่ากับ 1.756 และมีค่า KMO เท่ากับ .500 เมื่อน าทั้ง 2 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน 
Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี .861 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการด้านลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 

(Repeat) 

 

องค์ประกอบ Cronbach’s 

Alpha 

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป 

จ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการมากขึ้น 

.878 

.878 

.861 

Eigenvalues 1.756  

Kaiser-Mayer-Olkin .500  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานครด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ (Recommend) 

 

 

จากตารางที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการค์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ (Recommend) สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า 
Eigenvalues เท่ากับ 1.827 และมีค่า KMO เท่ากับ .500 เมื่อน าทั้ง 2 ค าถามมาทดสอบความ
เชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความเชื่อม่ันท่ี .905 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการด้านการแนะน าให้คนอื่นมาใช้

บริการ (Recommend) 

องค์ประกอบ Cronbach’s 

Alpha 

บอกต่อให้คนอื่น 

แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 

.913 

.913 

.905 

Eigenvalues 1.827  

Kaiser-Mayer-Olkin .500  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน

เขตกรุงเทพมหานครด้านความภักดี (Loyalty) 

 

 

 

จากตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการค์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านความภักดี (Loyalty) สามารถจัดได้ 1 องค์ประกอบ โดยมีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.611 และ
มีค่า KMO เท่ากับ .500 เมื่อน าทั้ง 2 ค าถามมาทดสอบความเชื่อม่ัน Cronbach’s Alpha ได้ความ
เชื่อม่ันท่ี .751 

 

 

 

 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการด้านความภักดี (Loyalty) 

 

องค์ประกอบ Cronbach’s 

Alpha 

จะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม 

มีความไว้วางใจ และจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรกเสมอ 

.805 

.805 

.751 

Eigenvalues 1.611  

Kaiser-Mayer-Olkin .500  

Barlett’s Test of Sphericity .000  
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2. การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance 

(ANOVA) 

 

        สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความแตกต่างกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ

คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

        สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความแตกต่างกับพฤติกรรมการผู้ใช้บริการ

คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

        สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพมีความแตกต่างกับพฤติกรรม

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านการศึกษามีความแตกต่างกับพฤติกรรม

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพมีความแตกต่างกับพฤติกรรมการ

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีความแตกต่างกับพฤติกรรม

ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 
HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ค่า F ค่าระดับ

นัยส าคัญ 
ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

เพศ ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 2.280 .133 

การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ .080 .778 

ความภักดี .931 .336 

 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่มีระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระดับ
การศึกษา 2 กลุ่มได้แก่ เพศชายและเพศหญิง โดยผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือก
ของตัวแปรต้นทีละคู่โดยหา Multiple Comparison แต่ไม่มีตัวเลือกไหนที่มีความแตกต่าง และ
ท าการทดสอบรายคู่วิธีการของ Scheffe สามารถจัดกลุ่มตัวเลือกของคัวแปรต้นตามค่าเฉลี่ยตัว
แปรตาม (Homogenous Subsets) ซึ่งไม่มีกลุ่มไหนที่มีความแตกต่าง ดังนั้นท าการสร้างกราฟ
เพื่อหาความแตกต่างดัง แผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 

        จากแผนภูมิที่ 1 กราฟเส้นสีน้ าเงินแสดงในเรื่องลูกค้าตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป 
กราฟเส้นสีเขียวแสดงในเรื่องจ านวนครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น กราฟสีเทาแสดง ในเรื่อง
บอกต่อให้คนอื่น กราฟสีม่วงแสดงในเรื่องแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ กราฟสีเหลืองแสดงใน
เรื่องจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม กราฟสีแดงแสดงในเร่ืองมีความไว้ใจและจะนึกถึงคาร์
แคร์น้ีเป็นอันดับแรกเสมอ มีค่าเฉลี่ยครึ่งๆเนื่องจากมีแค่สองตัวเลอืก คือ เพศชายและเพศหญิง 
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 
HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ค่า F ค่าระดับ

นัยส าคัญ ค าถามที่เป็น
ตัวแปรต้น 

ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

อายุ ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 1.119 .349 

การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 1.058 .378 

ความภักดี .957 .432 

 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่มีระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระดับ
การศึกษา 5 กลุ่มได้แก่ 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี, 51-60 ปี, 60 ปีขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้ท า
การเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่โดยหา Multiple Comparison แต่ไม่มี
ตัวเลือกไหนที่มีความแตกต่าง และท าการทดสอบรายคู่วิธีการของ Scheffe สามารถจัดกลุ่ม
ตัวเลือกของควัแปรต้นตามค่าเฉลี่ยตัวแปรตาม (Homogenous Subsets) ซึ่งไม่มีกลุ่มไหนท่ีมี
ความแตกต่าง ดังนั้นท าการสร้างกราฟเพื่อหาความแตกต่างดัง แผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
        จากแผนภูมิที่ 2 กราฟเส้นสีน้ าเงินแสดงในเรื่องลูกค้าตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป 
กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ 51-60 ปี, 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 20-30 ปี, 
31-40 ปี, 41-50 ปี กราฟเส้นสีเขียวแสดงในเรื่องจ านวนคร้ังที่ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น กลุ่มที่
ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ 31-40 ปี, 41-50 ปี, 51-60 ปี, 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยคือ 20-30 ปี กราฟสีเทาแสดง ในเรื่องบอกต่อให้คนอื่น กลุ่มที่ตอบสูงกวา่ค่าเฉลี่ยรวม
คือ 20-30 ปี, 51-60 ปี, 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 31-40 ปี, 41-50 ปี, กราฟสี
ม่วงแสดงในเรื่องแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ ต่ า, 41-50 ปี, 
51-60 ปี, 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 20-30 ปี, 31-40 ปี กราฟสีเหลืองแสดงใน
เรื่องจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ 41-50 ปี, 51-60 ปี, 
60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 20-30 ปี, 31-40 กราฟสีแดงแสดงในเร่ืองมีความไว้ใจ
และจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรกเสมอ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ 51-60 ปี, 60 ปี
ขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ค่า F ค่าระดับ
นัยส าคัญ ค าถามที่เป็น

ตัวแปรต้น 
ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

ระดับการศึกษา ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 5.514 .000 

การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 3.560 .004 

ความภักดี 3.114 .010 

 
 

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา รายข้อย่อยพบว่า ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 
(F=5.514,Sing=.000) การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ(F=3.560,Sing=.004) ความภักด ี
(F=3.114,Sing=.010) ที่ระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพบความแตกต่างผู้วิจัย
ได้ท าการเปรียบเทียบระดับการศึกษา 6 กลุ่มได้แก่ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปวช./
ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท โดยผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่โดยหา Multiple Comparison ได้แก่ ในเร่ืองตั้งใจจะ
กลับมาใช้บริการครั้งต่อไป คู่ที่ 1.ตัวเลือก ต่ ากว่ามัธยมศึกษา กับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา คู่ที่ 2 
ตัวเลือก ปวช./ปวส./อนุปริญญา กับ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา และในเร่ืองจ านวนครั้งที่ใช้บริการมาก
ขึ้น คู่ที่ 1 ตัวเลือก ตัวเลือก ต่ ากว่ามัธยมศึกษา กับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา คู่ที่ 2 ตัวเลือก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา กับ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา คู่ที่ ตัวเลือก ปวช./ปวส./อนุปริญญา กับ 
ปริญญาโท และ ตัวเลือกที่ 4 ปริญญาโท กับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา และท าการทดสอบรายคู่
วิธีการของ Scheffe สามารถจัดกลุ่มตัวเลือกของคัวแปรต้นตามค่าเฉลี่ยตัวแปรตาม 
(Homogenous Subsets) ได้แก่ จ านวนคร้ังที่ใช้บริการมากขึ้น กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยตัวเลือก 
สูงกว่าปริญญาโท, ปวช./ปวส./อนุปริญญาปริญญาตรี, ปริญญาโท , มัธยมศึกษา และ กลุ่มที่ 2 
ประกอบด้วยตัวเลือก ปริญญาตรี, ปริญญาโท , มัธยมศึกษา, ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 

        จากแผนภูมิที่ 3 กราฟเส้นสีน้ าเงินแสดงในเรื่องลูกค้าตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป 
กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท 
กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรี กราฟเส้นสีเขียวแสดงในเร่ือง
จ านวนครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, 
มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./
อนุปริญญา, ปริญญาตรี กราฟสีเทาแสดง ในเรื่องบอกต่อให้คนอื่น กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
รวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูงกวา่ปริญญาโท กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
คือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรี กราฟสีม่วงแสดงในเร่ืองแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 
กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูงกวา่ปริญญาโท 
กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรี กราฟสีเหลืองแสดงในเรื่องจะ
กลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, มัธยมศึกษา
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, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา, ปริญญา
ตรี กราฟสีแดงแสดงในเรื่องมีความไว้ใจและจะนึกถึงคาร์แคร์นี้เป็นอันดับแรกเสมอ กลุ่มที่ตอบ
สูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ ต่ ากว่ามัธยม, มัธยมศึกษา, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาโท กลุ่มที่ตอบ
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรี 

 

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ค่า F ค่าระดับ
นัยส าคัญ ค าถามที่เป็นตัว

แปรต้น 
ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

อาชีพ ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 1.978 .099 

การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 2.893 .023 

ความภักดี 2.316 .059 

 

        จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์
แครใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ รายข้อย่อยพบว่า การแนะน าให้คนอื่นมาใช้
บริการ (F=2.893,Sing=.023) ที่ระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความ
แตกต่างผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระดับการศึกษา 5 กลุ่มได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา, 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, พนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัทเอกชน, อื่นๆ โดยผู้วิจัยได้ท า
การเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่โดยหา Multiple Comparison แต่ไม่มี
ตัวเลือกไหนที่มีความแตกต่าง และท าการทดสอบรายคู่วิธีการของ Scheffe สามารถจัดกลุ่ม
ตัวเลือกของควัแปรต้นตามค่าเฉลี่ยตัวแปรตาม (Homogenous Subsets) ซึ่งไม่มีกลุ่มไหนท่ีมี
ความแตกต่าง สรุปได้ว่า ทุกกลุ่มมีความเหมือนคล้ายคลึงกัน ดังนั้นท าการสร้างกราฟเพื่อหา
ความแตกต่างดัง แผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอา 

        จากแผนภูมิที่ 4.4 พบว่า กราฟเส้นสีน้ าเงินแสดงในเร่ืองลูกค้าตั้งใจจะกลับมาใช้บริการ
ครั้งต่อไป กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจ
ส่วนตัว กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัทเอกชน, อื่นๆ กราฟเส้นสี
เขียวแสดงในเรื่องจ านวนครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ 
นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัทเอกชน, อื่นๆ กราฟสีเทาแสดง ในเรื่องบอกต่อให้คนอื่น กลุ่มที่
ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว,อื่นๆ 
กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัทเอกชน กราฟสีม่วงแสดงในเร่ือง
แนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว,อื่นๆ กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง
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บริษัทเอกชน กราฟสีเหลืองแสดงในเรื่องจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม กลุ่มที่ตอบสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย รวมคือ นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว,อื่นๆ กลุ่มที่ตอบต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยคือ พนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัทเอกชน กราฟสีแดงแสดงในเร่ืองมีความไว้ใจและ
จะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรกเสมอ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ นักเรียน/นักศึกษา, 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว,อื่นๆ กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ พนักงานบริษัท/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน 

 
 

ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ 

 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม ค่า F ค่าระดับ
นัยส าคัญ ค าถามที่เป็น

ตัวแปรต้น 
ค าถามที่เป็นตัวแปรตาม 

รายได้ต่อเดือน ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก 1.123 .307 

การแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ 1.637 .366 

ความภักดี 2.571 .039 

 

 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน รายข้อย่อยพบว่า ความความภักดี 
(F=2.571,Sing=.0-9) ที่ระดับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัย
ได้ท าการเปรียบเทียบระดับการศึกษา 5 กลุ่มได้แก่ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 35,000 
บาท, 35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้ท าการ
เปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่โดยหา Multiple Comparison แต่ไม่มีตัวเลือก
ไหนที่มีความแตกต่าง และท าการทดสอบรายคู่วิธีการของ Scheffe สามารถจัดกลุ่มตัวเลือก
ของคัวแปรต้นตามค่าเฉลี่ยตัวแปรตาม (Homogenous Subsets) ซึ่งไม่มีกลุ่มไหนที่มีความ
แตกต่าง ดังนั้นท าการสร้างกราฟเพื่อหาความแตกต่างดัง แผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ 

         จากแผนภูมิที่ 5 กราฟเส้นสีน้ าเงินแสดงในเรื่องลูกค้าตั้งใจจะกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป 
กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ 35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาท
ขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 35,000 บาท กราฟเส้นสี
เขียวแสดงในเรื่องจ านวนครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมคือ 
35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
คือ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 35,000 บาท กราฟสีเทาแสดง ในเรื่องบอกต่อให้คนอื่น 
กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย 35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้นไป 
กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 35,000 บาท กราฟสีม่วงแสดงใน
เรื่องแนะน าให้คนอื่นมาใช้บริการ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมคือ 35,001 – 50,000บาท , 
50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 
20,001 – 35,000 บาท กราฟสีเหลืองแสดงในเรื่องจะกลับมาใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิม กลุ่มที่
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ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย 35,001 – 50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้นไป กลุ่มที่
ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ต่ ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 35,000 บาท กราฟสีแดงแสดงในเรื่องมี
ความไว้ใจและจะนึกถึงคาร์แคร์น้ีเป็นอันดับแรกเสมอ กลุ่มที่ตอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย 35,001 – 
50,000บาท , 50,001-65,000 บาท , 65,000 บาทขึ้นไป กลุ่มที่ตอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ต่ ากว่า 
20,000 บาท, 20,001 – 35,000 บาท 

 

 

 

3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดการ

บริการกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบ
ค่าสถิติ Linear Correlation Coefficient 

 

        สมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

        สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        สมมติฐานท่ี 4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        สมมติฐานท่ี 5  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมใของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

        สมมติฐานท่ี 6  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการร้านแมงป่อง 1989 
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ตารางที่ 16 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสม
การตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ (Product) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยสถิติ (Liner Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 
HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัว
แปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า Pearson 
Correlation (r) 

ค่าr² 

ค าถามที่เป็นตัวแปรต้น ค าถามที่เป็นตัวแปร
ตาม 

ส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
อีก 

.000 .378 .142884 

การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ 

.000 .436 .190096 

ความภักดี .000 .339 .114921 

 
 
จากตารางที่ 16 ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมทิี่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดด้าน 
ผลิตภัณฑ์ (Product) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 17 ตารางวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมการตลาดด้านราคา (Price) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยสถิติ (Liner Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

 
HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า Pearson 
Correlation (r) 

ค่าr² 

ค าถามที่เป็นตัวแปรต้น ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ส่วนประสมการตลาดด้าน
ราคา 

ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก 

.000 .418 .174724 

การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ 

.000 .451 .203401 

ความภักดี .000 .391 .152881 

 

 

จากตารางที่ 17 ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ดังแผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมทิี่ 7 แสดงสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดด้านราคา 
(Price) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 18 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสม
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานครด้วยสถิติ (Liner Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า Pearson 
Correlation 

(r) 

ค่าr² 

ค าถามที่เป็นตัวแปร
ต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ส่วนประสมการตลาด
ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก 

.000 .457 .208849 

การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ 

.000 .418 .174724 

ความภักดี .000 .386 .148996 

 

จากตารางที่ 18 ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมทิี่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 19 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยสถิติ (Liner Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า Pearson 
Correlation (r) 

ค่าr² 

ค าถามที่เป็นตัวแปรต้น ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ส่วนประสมการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาด 

ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก 

.000 .470 .2209 

การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ 

.000 .482 .2324 

ความภักดี .000 .360 .1296 

 

 

 

จากตารางที่ 19 ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังกราฟที่ 4.4 
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แผนภูมทิี่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 20 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสม
การตลาดด้านพนักงานผู้ให้บริการ (People) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ใน
เขตกรุงเทพมหานครด้วยสถิติ (Liner Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า Pearson 
Correlation 

(r) 

ค่าr² 

ค าถามที่เป็นตัวแปร
ต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ส่วนประสมการตลาด
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก 

.000 .512 .262144 

การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ 

.000 .526 .276676 

ความภักดี .000 .463 .214369 

 

 
 

จากตารางที่ 20 ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ด้านพนักงานผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังแผนภูมิที่ 10 
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แผนภูมทิี่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ (People) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 21 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสม
การตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) และพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยสถิติ (Liner Correlation Coefficient) ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัว
แปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า Pearson 
Correlation (r) 

ค่าr² 

ค าถามที่เป็นตัวแปรต้น ค าถามที่เป็นตัวแปร
ตาม 

ส่วนประสมการตลาดด้าน
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก 

.000 .557 .310249 

การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ 

.000 .599 .358801 

ความภักดี .000 .548 .300304 

 

 

จากตารางที่ 21 ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับทิศทาง
เดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังแผนภูมิที่ 11 
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แผนภูมทิี่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 22 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสม
การตลาดด้านการให้บริการ (Process) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานครด้วยสถิติ (Liner Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

HO:ตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 

ค่า Pearson 
Correlation 

(r) 

ค่าr² 

ค าถามที่เป็นตัวแปร
ต้น 

ค าถามที่เป็นตัว
แปรตาม 

ส่วนประสมการตลาด
ด้านการให้บริการ 

ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก 

.000 .515 .265225 

การแนะน าให้คนอื่น
มาใช้บริการ 

.000 .586 .343396 

ความภักดี .000 .524 .274576 

 

 
จากตารางที่ 22 ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ด้านด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังแผนภูมิที่ 12 
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แผนภูมทิี่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดด้าน
การให้บริการ (Process) และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 



 
 

2
21

  

 
 

ตารางที่ 23 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยตัวแปรตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่ (Multiple 

Comparisons) ของพฤติกรรมด้านตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไปของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (จากตารางที่ 24 หน้า 51) 

 

Dependent Variable (I) ระดับการศึกษาสูงสุด (J) ระดับการศึกษาสูงสุด Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการ
ครั้งต่อไป 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา .800 .493 .755 -.86 2.46 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 1.640* .457 .028 .10 3.18 
 ปริญญาตรี 1.224 .437 .170 -.24 2.69 
 ปริญญาโท 1.000 .456 .443 -.53 2.53 
 สูงกว่าปริญญาโท 1.000 .683 .828 -1.30 3.30 
มัธยมศึกษา ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -.800 .493 .755 -2.46 .86 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา .840 .280 .115 -.10 1.78 
 ปริญญาตรี .424 .245 .702 -.40 1.25 
 ปริญญาโท .200 .278 .991 -.74 1.14 
 สูงกว่าปริญญาโท .200 .580 1.000 -1.75 2.15 
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ตารางที่ 23 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยตัวแปรตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่ (Multiple 

Comparisons) ของพฤติกรรมด้านตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไปของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (จากตารางที่ 24 หน้า 51) (ต่อ) 
 

Dependent Variable (I) ระดับการศึกษาสูงสุด (J) ระดับการศึกษาสูงสุด Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการ
ครั้งต่อไป 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -1.640* .457 .028 -3.18 -.10 
 มัธยมศึกษา -.840 .280 .115 -1.78 .10 
 ปริญญาตรี -.416 .163 .264 -.96 .13 
 ปริญญาโท -.640 .210 .102 -1.34 .06 
 สูงกว่าปริญญาโท -.640 .550 .929 -2.49 1.21 
ปริญญาตรี ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -1.224 .437 .170 -2.69 .24 
 มัธยมศึกษา -.424 .245 .702 -1.25 .40 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา .416 .163 .264 -.13 .96 
 ปริญญาโท -.224 .160 .855 -.76 .32 
 สูงกว่าปริญญาโท -.224 .533 .999 -2.02 1.57 
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ตารางที่ 23 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยตัวแปรตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่ (Multiple 

Comparisons) ของพฤติกรรมด้านตั้งใจจะกลับมาใช้บริการครั้งต่อไปของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (จากตารางที่ 24 หน้า 51) (ต่อ) 
 

Dependent Variable (I) ระดับการศึกษาสูงสุด (J) ระดับการศึกษาสูงสุด Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

ตั้งใจจะกลับมาใช้บริการ
ครั้งต่อไป 

ปริญญาโท ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -1.000 .456 .443 -2.53 .53 
 มัธยมศึกษา -.200 .278 .991 -1.14 .74 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา .640 .210 .102 -.06 1.34 
 ปริญญาตรี .224 .160 .855 -.32 .76 
 สูงกว่าปริญญาโท .000 .549 1.000 -1.85 1.85 
สูงกว่าปริญญาโท ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -1.000 .683 .828 -3.30 1.30 
 มัธยมศึกษา -.200 .580 1.000 -2.15 1.75 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา .640 .550 .929 -1.21 2.49 
 ปริญญาตรี .224 .533 .999 -1.57 2.02 
 ปริญญาโท .000 .549 1.000 -1.85 1.85 
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ตารางที่ 24 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยตัวแปรตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่ (Multiple 

Comparisons) ของพฤติกรรมด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการมากขึ้นของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (จากตารางที่ 24 หน้า 51)  
 

Dependent Variable (I) ระดับการศึกษาสูงสุด (J) ระดับการศึกษาสูงสุด Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

จ่านวนครั้งที ใช้บริการ 
มากขึ้น 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา .800 .483 .739 -.82 2.42 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 1.600* .448 .029 .09 3.11 
 ปริญญาตรี 1.396 .428 .064 -.04 2.83 
 ปริญญาโท .885 .447 .563 -.62 2.39 
 สูงกว่าปริญญาโท 2.000 .669 .117 -.25 4.25 
มัธยมศึกษา ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -.800 .483 .739 -2.42 .82 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา .800 .274 .136 -.12 1.72 
 ปริญญาตรี .596 .240 .298 -.21 1.40 
 ปริญญาโท .085 .273 1.000 -.83 1.00 
 สูงกว่าปริญญาโท 1.200 .568 .487 -.71 3.11 
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ตารางที่ 24 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยตัวแปรตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่ (Multiple 

Comparisons) ของพฤติกรรมด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการมากขึ้นของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (จากตารางที่ 24 หน้า 51)  (ต่อ) 

 

Dependent Variable (I) ระดับการศึกษาสูงสุด (J) ระดับการศึกษาสูงสุด Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

จ่านวนครั้งที ใช้บริการ 
มากขึ้น 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -1.600* .448 .029 -3.11 -.09 
 มัธยมศึกษา -.800 .274 .136 -1.72 .12 
 ปริญญาตรี -.204 .160 .896 -.74 .33 
 ปริญญาโท -.715* .205 .037 -1.41 -.02 
 สูงกว่าปริญญาโท .400 .539 .990 -1.41 2.21 
ปริญญาตรี ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -1.396 .428 .064 -2.83 .04 
 มัธยมศึกษา -.596 .240 .298 -1.40 .21 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา .204 .160 .896 -.33 .74 
 ปริญญาโท -.511 .157 .065 -1.04 .02 
 สูงกว่าปริญญาโท .604 .522 .930 -1.15 2.36 
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ตารางที่ 24 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยตัวแปรตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกของตัวแปรต้นทีละคู่ (Multiple 

Comparisons) ของพฤติกรรมด้านจ านวนครั้งที่มาใช้บริการมากขึ้นของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (จากตารางที่ 24 หน้า 51)  (ต่อ) 
 

Dependent Variable (I) ระดับการศึกษาสูงสุด (J) ระดับการศึกษาสูงสุด Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

จ่านวนครั้งที ใช้บริการ 
มากขึ้น 

ปริญญาโท ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -.885 .447 .563 -2.39 .62 
 มัธยมศึกษา -.085 .273 1.000 -1.00 .83 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา .715* .205 .037 .02 1.41 
 ปริญญาตรี .511 .157 .065 -.02 1.04 
 สูงกว่าปริญญาโท 1.115 .538 .509 -.69 2.92 
สูงกว่าปริญญาโท ต ่ากว่ามัธยมศึกษา -2.000 .669 .117 -4.25 .25 
 มัธยมศึกษา -1.200 .568 .487 -3.11 .71 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา -.400 .539 .990 -2.21 1.41 
 ปริญญาตรี -.604 .522 .930 -2.36 1.15 
 ปริญญาโท -1.115 .538 .509 -2.92 .69 
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ตารางที่ 25 แสดงการจัดกลุ่มตัวเลือก (Homogenous Subsets) ของพฤติกรรมด้าน

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการมากขึ้นของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดับการศึกษา (จากตารางที่ 24 หน้า 51)   

 

จ านวนครั้งที่ใช้บริการมากขึ้น N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สูงปริญญาโท 2 3.00  

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 25 3.40  

ปริญญาตรี 134 3.60 3.60 

ปริญญาโท 26 4.12 4.12 

มัธยมศึกษา 10 4.20 4.20 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา 3  5.00 

Sig.  .168 .063 

 
 



ประวัติผู้ศึกษา 
 

นางสาวภัทรียา นะใจ เกิดเม่ือวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2532 จังหวัดเชียงราย ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส าเร็จการศึกษาปี 2554 และได้เข้าศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาการประกอบการ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี 2556 ในปัจจุบันผู้ศึกษามีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชนของธนาคารกสิกรไทย 

 


