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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

       ปจัจุบนัประเทศไทยมจี านวนประชากรมากกวา่ 60 ลา้น ต่างกต็อ้งการความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม เพื่อใหท้นัต่อวถิีชวีติที่เปลี่ยนไป รถยนต์กเ็ป็นอกีหนึ่งปจัจยัพื้นฐานในการใช้
ชวีติของคน ทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากในการเพิม่ความสะดวกในการสญัจรของคนในปจัจุบนัไม่
ว่าจะในกรุงเทพ หรือต่างจงัหวดั ต่างก็ต้องพึงพารถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางแทบทัง้สิ้น 
 

ตารางท่ี 1.1 สถติจิ านวนรถยนตจ์ดทะเบยีนใหม่ป้ายแดงทัว่ประเทศ 

ปี พ.ศ. จ านวนรถท่ีจดทะเบียนใหม่ 
พ.ศ. 2554 28,648,106   คนั/ปี 
พ.ศ. 2555 32,476,977   คนั/ปี 
พ.ศ. 2556 34,624,406   คนั/ปี 

 

ทีม่า : กรมขนส่งทางบก (ออนไลน์),  2556 

  จากตารางที ่1.1 แสดงการเพิม่ขึน้ของรถยนตใ์นประเทศทีม่กีารจดทะเบยีนใหม่ จากปี 
พ.ศ. 2554 จ านวนรถทีเ่ขา้จดทะเบยีนใหม่จ านวน 28,648,106   คนั/ปี , พ.ศ. 2554 จ านวนรถ
ทีเ่ขา้จดทะเบยีนใหม่จ านวน 32,476,977 คนั/ปีและ พ.ศ. 2555 จ านวนรถทีเ่ขา้จดทะเบยีนใหม่
จ านวน 34,624,406   คนั/ปี  

สถานบรกิารรถยนต ์โดยทัว่ไปสถานบรกิารรถยนตจ์ะจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ศนูยบ์รกิารเฉพาะทีเ่ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์เช่น ศนูยโ์ตโยตา้ , ศนูยอ์ซีซูุ, ศนูยม์าสดา้
, ศนูยฮ์อนดา้, ศนูยเ์ชฟโรเรต, ศนูยเ์ลกซสั  ฯลฯ และ อู่ซ่อมบ ารุงรกัษาทัว่ไป เช่น บคีวกิ, ร้าน



6 

อะไหล่ยนต์, ร้านตรวจซ่อมขนาดเลก็ที่กระจายอยู่ทุกจงัหวดัมที ัง้ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่  
ผูใ้ชร้ถยนตม์ทีางเลอืกมากขึน้ในการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารในสถานีทีใ่หบ้รกิารส าหรบัรถยนต ์ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเอส.พ.ีกลการ 2544 เปิดด าเนินกจิการมากกวา่ 20 ปี ประกอบธุรกจิ
เกีย่วกบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนต ์ เช่น รถเกง๋, รถกระบะ, รถบรรทุก  รบัเปลีย่นถ่าย
น ้ามนัเครื่อง, ตัง้ศนูย,์ ถ่วงลอ้, ตรวจสภาพรถยนต(์ตรอ.)  และ จกัรยานยนต ์, จ าหน่ายอะไหล่
ทัง้ปลกี และสง่, ยกเครื่อง , ซ่อมปะสภีายใน-นอก, ซ่อมแซมระบบท าความเยน็ , ตรวจเชค็ช่วง
ล่วง ,รบัต่อทะเบยีน ท าพรบ.รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์  รวมไปถงึรบับรกิารประกนัภยัทุก
ประเภท ปจัจุบนัเปิดบรกิารทัง้หมด 2 สาขา ไดแ้ก่ ส านกังานงานใหญ่ ตัง้อยูท่ ี ่ 258/1 ม.1 
ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 84190 , ส านกังานสาขา ตัง้อยูท่ ี ่ 518 หมู่
ที ่4   ต าบลบา้นสอ้ง  อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 84190  มทีมีงานและทมีช่างทีม่ี
ประสทิธภิาพ รวมไปถงึเครื่องมอืทีท่นัสมยั มรีะบบการท างานเสมอืนศนูยบ์รกิาร โดยตอ้งการที่
จะใหก้ารบรกิารทีฉ่บัไวทีม่อบใหก้บัลกูคา้ โดยกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของกจิการเป็นเจา้ของ
รถยนตท์ีน่ ารถยนตม์าซ่อมบ ารุงรกัษา 

หลงัจากทีห่า้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พ.ีกลการ 2544 เปิดขึน้ได ้5 ปี มคีู่แข่งขนัที่เพิม่จ านวน
ขึน้ในอ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี ทีเ่ป็นศูนยบ์รกิารเฉพาะจ านวน 4 สาขาได้แก่ ศูนย์
นิสสนั,ศนูยม์าสดา้, ศนูยอ์ซีซูุ อยา่งละ  1 สาขา และศนูยฮ์อนด้า อย่างละ 2 สาขา และคู่แข่งที่
เป็นอู่บริการทัว่ไป จดัเป็นอู่บริการขนาดเลก็ ที่สามารถบรกิารด้านเปลี่ยนถ่ายน ้ามนัเครื่อง
เท่านัน้ อกีจ านวน 4 รา้น การเพิม่ขึน้ของคู่แขง่ในอ าเภอเวยีงสระ  ท าใหจ้ านวนลูกค้าที่เคยเขา้
มาใชบ้รกิารทีห่า้งหุน้ส่วนจ ากดัเอส.พ.ีกลการ 2544 ลดจ านวนลงตัง้แต่ปี 2555-2557  กราฟที ่
1.1 แสดงยอดการเขา้ใชบ้รกิารของลกูคา้ ดงันี้ 
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   ทีม่า : หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเอส.พ.ีกลการ2544 , 2557 
 

แผนภมิูท่ี 1.1 แสดงจ านวนยอดการเขา้ใชบ้รกิารทีห่า้งหุน้ส่วนจ ากดัเอส.พ.ีกลการ 2544 

ดงันัน้  การท ารายงานการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามต้องการที่จะทราบถึงปจัจยัในการ
ตดัสนิใจเขา้รบับรกิารของลกูคา้ และระดบัความส าคญัแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นใดทีล่กูคา้ใชใ้นการตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร ทางรา้นจะน าผลที่ได้จากการศกึษาไป ปรบัปรุง
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของร้านให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้าและเพิม่ศกัยภาพใน
การแขง่ขนักบัศนูยบ์รกิารเฉพาะ     

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาความส าคญัของด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารที่เจ้าของ
รถยนตใ์ช ้ในการเลอืกเขา้รบับรกิารซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ 

2. เพื่อคน้หาความแตกต่างของความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้ กลุ่มผู้
เลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป ตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

 กลุ่มของผูใ้ชร้ถยนตท์ีอ่าศยัอยูใ่น อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ทีเ่ป็นเจา้ของ
รถยนต ์ทีเ่ลอืกเขา้รบับรกิารของศนูยบ์รกิาร และอู่บรกิารทัว่ไป โดยจะท าการศกึษาตวัแปรดงันี้ 

ตวัแปรตน้ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสรมิการตลาด, ดา้นบุคลากร , ดา้นกระบวนการ และดา้น
สภาพแวดลอ้ม 

ตวัแปรตาม   แยกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิาร
ทัว่ไป 
 
 

นิยามศพัท์เฉพาะ 
 



8 

1. ศนูยบ์รกิาร  หมายถึง บรษิทั หรอื ห้างร้านที่ให้บรกิารครบวงจรของรถยนต์ขนาด
ใหญ่ และ เป็นผู้จดัจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนัน้ๆ  มีสาขากระจายอยู่ท ัว่ประเทศ และ มีการจดั
ตกแต่งศูนย์บรกิารในรูปแบบเดยีวกนั มีการบรหิารงานแบบบริษทั  และเป็นผู้แทนจ าหน่าย
รถยนตป์ระเภทนัน้ๆ แยกขัน้ตอนและระบบการท างานอยา่งเป็นระบบ เช่น ศนูยโ์ตโยตา้ , ศูนย์
มาสดา้, ศนูยอ์ซีซูุ, ศนูยม์ติซบูชิ,ิ ศนูยเ์ซฟโลแลต และ ศนูยฮ์อนดา้ เป็นตน้ 

2. อู่บรกิารทัว่ไป  หมายถงึ  สถานบรกิาร หรอื หา้งรา้นทีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบัรถยนตแ์ละ
จกัรยานยนต์ ในการซ่อมแซม สถานบริการมที ัง้ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่  ที่ไม่เป็นผู้แทน
จ าหน่ายรถยนต์ ส่วนใหญ่จะบรหิารงานโดยเจ้าของคนเดยีวเช่น บคีวกิ, แอค , อู่ท ัว่ไป และ 
รา้นอะไหล่ยนต ์เป็นตน้ 

3. การซ่อมบ ารุงรกัษา  หมายถึง การปรบัปรุง หรอื เปลี่ยนแปลงสิง่ที่ช ารุด ให้คง
ประสทิธภิาพในการใช้งานดงัเดมิ ได้แก่ การซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนต์, การเปลี่ยนถ่าย
น ้ามนัเครื่อง, ตัง้ศนูย,์ ถ่วงลอ้, ตรวจสภาพรถยนต(์ตรอ.)  และ จกัรยานยนต์ , การจดัจ าหน่าย
อะไหล่รถยนตพ์รอ้มการบรกิาร , การยกเครื่อง หรอื ซ่อมเครื่องยนต์หนัก , การซ่อมปะ ท าสี
ภายใน-นอก, การซ่อมแซมระบบท าความเยน็ และการตรวจเชค็ช่วงล่วง 

4. รถยนต์  หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เช่น รถเก๋ง , รถกระบะ, 
รถบรรทุก มหีลายยีห่้อ ได้แก่ โตโยต้า , นิสสนั , อซีูซุ, มาสด้า , ฮอนด้า, ฮโีน่ , เชฟโรแลต 
ฯลฯ  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทราบความแตกต่างที่ส าคญัระหว่างกลุ่มผู้เลือกใช้ศูนยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผู้
เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบรกิาร โดยน าผลจากการ
วเิคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่ได้ ไปสร้างกลยุทธิท์างการตลาดที่เหมาะสมกบักลุ่มผู้
เลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะและกลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป   

2. เพื่อน าผลการศกึษาวจิยัไปวางแผนปรบัปรุงคุณภาพในการให้บรกิารของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เอส.พ.ีกลการ 2544 ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร เพื่อตอบสนองได้
ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้อยา่งเหมาะสม 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การจ าแนกความแตกต่างของระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิ
บรกิาร ระหวา่งกลุม่ผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุม่ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป ในอ าเภอเวยีง
สระ จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาจากเอกสารทางวชิาการ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ก าหนดเป็นหวัขอ้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

 2.1 แนวคดิและทฤษฏพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  2.1.1  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค   

  2.1.2  กระบวนการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

  2.1.3  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

  2.1.4  การจ าลองพฤตกิรรมการซือ้ 

 2.2  แนวคดิและทฤษฏดีา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร  

 2.3  แนวคดิและทฤษฏทีางสถติ ิการจ าแนกความแตกต่าง 

 2.4  งานวจิยัอื่นๆ 
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2.1  แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค  

2.1.1 พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผู้บริโภค  จะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัปจัจยัภายนอก เช่น
สภาพแวดลอ้ม ,ครอบครวั, เพื่อนฝงู ,สื่อโฆษณา เป็นตน้ และปจัจยัภายใน เช่น ความต้องการ
ส่วนบุคคล สิง่ต่างๆเหล่านี้ท าใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมออกมา การที่คนเราจะแสดงพฤตกิรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดออกมาจะต้องมีสาเหตุท าให้เกดิ สาเหตุนัน้ก็คอื  ความต้องการที่เกดิจาก
มนุษยพ์ฤตกิรรมนัน้จะเกดิขึน้ได้จะต้องมสีิง่จูงใจหรอืแรงจูงใจ การที่คนเราแสดงพฤติกรรม
อะไรก็แล้วแต่ออกมานัน้  ไม่ได้กระท าไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้
ทศิทาง  ตรงกนัขา้มกลบัมจีุดมุ่งหมายหรอืเป้าหมายที่จะให้บรรลุผลส าเรจ็ตามความต้องการ
ของตน (พบิลู  ทปีะปาล,  2534) 

2.1.2 กระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ    

  สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2543) ไดอ้ธบิายเรื่องกระบวนการในการตดัสนิใจซือ้ไว ้ 5 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่ 
  1. ความตอ้งการไดร้บัการกระตุน้หรอืการรบัรูถ้งึความตอ้งการ เริม่ตน้มาจากการที่
ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึปญัหาและตวัเองมคีวามตอ้งการ สิง่ทีก่ระตุน้จะมทีางร่างกายของคนซือ้เอง และ
นกัการตลาดกม็บีทบาทส าคญัอยา่ง  

 2. การแสวงหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้วจะมีการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกบัสินค้านัน้ๆ เช่นประเภทสนิค้า ราคาที่ขาย จ าหน่ายที่ไหน และโปรโมชัน่ เกี่ยวกบั
สนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ  

 3. การประเมนิทางเลอืก เมื่อลกูคา้ไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ กจ็ะสร้างกฏเกณฑ์ของ
ตนขึน้มา ในการเลอืกซือ้สนิคา้นัน้ ทีไ่ดข้อ้มลูมา โดยอาจเปรยีบเทยีบขอ้มูลที่ได้รบัจากสนิค้าที่
มคีวามคล้ายคลงึกนั หรอื การเปรยีบเทยีบทางด้านช่องทางที่สามารถหาซื้อได้อย่างสะดวก 
 4. การตดัสนิใจซือ้ หลงัจากทีไ่ดห้าขอ้มลู ท าการเปรยีบเทยีบสนิค้าที่มคีวามคล้ายคลงึ
กนั โดยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาต่างๆกถ็งึข ัน้ตอนของการตดัสนิใจซือ้ คอื ผูบ้รโิภคจะเกดิความ
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ตัง้ใจที่จะซื้อ ปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อของลูกค้าอาจจะเป็นปจัจยัภายใน ได้แก่คนใน
ครอบครวั หรอื เพื่อน และ ปจัจยัภายนอกไดแ้ก่นกัการตลาด 

 5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้เป็นความรูส้กึของลกูคา้รวมไปถงึความพงึพอใจและความรู้สกึ
หลงัจากทีซ่ือ้สนิค้าไป อาจจะมคีวามรู้สกึพอใจ หรอื ไม่พอใจหลงัจากที่ซื้อสนิค้าไป ถ้าลูกค้า
เกดิความพอใจกจ็ะเป็นลกูคา้ทีด่ต่ีอไป ถ้าไม่พอใจเขาจะไม่ซื้อสนิคา้เลย  

2.1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   

โดยส่วนใหญ่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ มกัจะมาจากปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลกระทบ
โดยตรงกบัการตดัสนิใจซือ้ ปจัจยัส่วนบุคคลสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

 1.การรบัรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลอืกรบั จดัระเบยีบ และแปลความหมาย
ขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบั และตคีวามหมายออกมา (Belch and Belch. 1993: 125) สิง่ที่มผีลต่อ
ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และความคาดหวงั    
ในบางครัง้การรบัรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกนัและอาจจะแตกต่างกนัโดย (Lamb ,Hair and 
McDaniel. 1992) 

   2.การจูง ใจ  หมายถึงการกระตุ้นผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่ ง ไปสู่
เ ป้าหมาย สิ่งจูง ใจที่จะ เป็นจุดเริ่มต้น ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมตามล าดับข ัน้ตอน 
ประกอบดว้ย แรงขบั และ แรงกระตุน้ ความปรารถนา หรอืความตอ้งการ การจูงใจไม่ว่าจะเกดิ
จากบุคคล จากเพื่อน จากครอบครวั หรอื นกัการตลาดกด็ ีเมื่อมากระทบต่อคนที่จะมาซื้อ กจ็ะ
ท าใหเ้กดิการความตอ้งการทีจ่ะซือ้ไม่วา่จะดว้ยรปูลกัษณ์ภายนอก โดยความต้องการจะเป็นตวั
คอยกระตุ้นเร่งเร้า ท าให้เกิดภาวะความตึงเครียด  จนกลายเป็นแรงขบัผลักดนัให้แสดง
พฤตกิรรมทีมุ่่งไปสู่เป้าหมาย เพื่อลดความตงึเครยีดอาจจะแกไ้ดโ้ดยการซือ้สนิคา้นัน้ๆ  

  3 .การเรยีนรู้  เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่ค่อนขา้งถาวร เนื่องมาจากการได้รบั
ประสบการณ์ และประสบการณ์ทีไ่ดร้บันี้ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นประสบการณ์ที่เกดิจากผลกระทบ
ต่อบุคคลนัน้โดยตรง  หรอื อาจจะเกดิจากเหตุการณ์ที่ได้พบเจอกไ็ด้  นอกจากผลกระทบแล้ว 
อาจเกดิจากความตัง้ใจ หรือ ไม่ตัง้ใจกไ็ด้ การเรยีนรู้โดยไม่ได้ตัง้ใจ เรียกว่า การเรียนรู้โดย
บงัเอญิ 

 2.1.4 การจ าลองพฤติกรรมการซ้ือ  
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แบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค จะแสดงใหเ้หน็ถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกดิการตดัสนิใจซื้อ
สนิค้านัน้ ผู้บรโิภคจะได้รบัการกระตุ้น สิ่งที่กระตุ้นภายในนี้ ส่วนมากจะเป็นการกระตุ้นจาก
สญัชาตญิาณของมนุษยแ์ทบทัง้สิน้ สิง่ประตุน้ไดแ้ก่ 

   1. สิง่กระตุน้ทางการตลาด  เป็นสิง่ทีน่กัการตลาดคดิค้นขึน้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิ
ความต้องการในสนิค้าที่นัการตลาดต้องการน าเสนอ เช่น รูปลกัษณ์ สสีนั การใช้งาน ความ
ทนัสมยั แฟชัน่ ของสนิค้า บางครัง้ นักการตลาดอาจจะกระตุ้นด้วยด้านราคา ราคาที่ถูกหรือ 
การส่งเสรมิการตลาด ลดราคาสนิค้า , แลกซื้อสนิค้าในราคาพเิศษ, แจกสนิค้าตวัอย่างเพื่อไป
ทดลองใช้ รวมไปถึง แถมสนิค้าขนาดทดลองพร้อมๆกบัสนิค้าจรงิ เพื่อกระตุ้นให้เกดิการซื้อ
ทีม่ากขึน้ 

  2.  สิง่กระตุ้นอื่น    เป็นสิง่ที่นักการตลาดก าหนด หรอื ควบคุมไม่ได้ อาจจะมาจาก
ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ประเพณี สงัคม และค่านิยม  

หลงัจากทีส่ ิง่กระตุน้ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภคแล้วจะท าให้ผู้บรโิภคเกดิ
ความตอ้งการทีจ่ะตอบสนองสิง่กระตุน้นัน้ แลว้จะท าใหเ้กดิการซือ้ในทีสุ่ด  

   2.2  แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาดของธรุกิจบริการ    

  ไดอ้า้งถึงแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler (1931) ส าหรบัธุรกจิบรกิารจะ
เรยีกวา่ 7P’s จะเป็นการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดซึง่ประกอบดว้ย 

1.  ดา้นผลติภณัฑ ์การสรา้งผลติภณัฑต่์างๆ ขึน้มา กเ็พื่อตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ หรือเพื่อตอบโจทย์การแก้ปญัหาในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ดงันัน้ในการคิดสร้าง
ผลติภณัฑต่์างๆ ขึน้มา โจทยจ์งึอยูท่ ีว่า่ลกูคา้ตอ้งการอะไร อย่างไร หรอืมปีญัหาอะไรเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑน์ัน้ 

2.  ดา้นราคา จะมกีารตัง้ราคาเขา้มาเกีย่วขอ้ง แม้ว่าผู้ผลติหรอืผู้ขาย จะเป็นผู้ก าหนด
ราคา แต่หากเราพจิารณาใหค้รบทัง้กระบวนการแลว้ จะพบวา่ราคาจะถูกหรอืแพง ลกูค้าจะเป็น
ผู้พิจารณาว่า ต้นทุนที่แท้จริงควรอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วจึงสะท้อนออกมาให้เห็นว่าราคานัน้
สมเหตุสมผลแค่ไหน ถูกหรอืแพง ซึง่กจ็ะแตกต่างกนัตามขอ้มลูประกอบการพจิารณาของลูกค้า
แต่ละคน 
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3.  ดา้นสถานที่ หรอืช่องทางการจดัจ าหน่ายดหีรอืไม่นัน้ จะถูกวดัโดยความรู้สกึของ
ลกูคา้วา่ไดร้บัความสะดวกสบายแค่ไหน พอใจหรอืไม่ และทีส่ าคญัมคีวามเหมาะสมกบั รูปแบบ
การใชช้วีติ ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มหรอืไม่ 

4.  ดา้นส่งเสรมิการตลาดการจดัโปรโมชัน่ใดๆ กต็าม การสื่อสารไปยงัลูกค้าถือเป็นสิง่
ทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก เนื่องจากหากไม่สามารถสื่อสารไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แล้ว ใน
มุมมองของลกูคา้กไ็ม่ไดต่้างอะไรกบัการทีไ่ม่จดัโปรโมชัน่เลย 

5.  ด้านบุคคล บุคคลในองค์กร หรือพนักงานในองค์กรที่ให้บรกิารการแก่ลูกค้า ต้อง
เป็นบุคคลทีด่ ีมคีุณภาพ ใส่ใจและดแูลลกูคา้ รวมทัง้ตระหนกัถงึความพอใจของลกูคา้ 

6.  ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูข้ายควรมองถงึสิง่แวดล้อมในการ
ให้บริการ หรือปจัจยัใดๆ ที่ลูกค้าสามารถจบัต้องได้ที่สร้างความสะดวกสบาย หรือ สร้าง
บรรยากาศทีด่ใีหแ้ก่ลกูคา้ 

7.  ด้านกระบวนการผู้ผลติ หรือผู้ให้บริการต้องพจิารณาว่าจะมีกระบวนการใดที่จะ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดด้ ีมปีระสทิธภิาพ รวมถงึกระบวนการทีม่คีวามถูกตอ้ง และสมบรูณ์แบบ  

 

2.4  ทฤษฏีทางสถิติ 
 

 การจ าแนกความแตกต่างของผูใ้ชร้ถ ในการเลอืกเขา้ใชบ้รกิาร  ระหว่างกลุ่ม ผู้เลอืกใช้
ศนูยบ์รกิาร กบั  ผูเ้ลอืกใชอู้่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป  ในอ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ผู้วจิยั
ไดศ้กึษาจากเอกสารทางวชิาการ โดยการวเิคราะหก์ารจ าแนกความแตกต่าง  
  การวเิคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยเทคนิค เป็นวธิกีารทางสถิติ   ที่ใช้วเิคราะห์จ าแนกกลุ่ม
ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป ดว้ยการวเิคราะหจ์ากตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปรอสิระตัง้แต่ 1 ตวัขึน้ไป 
การวเิคราะหด์ว้ย สามารถบอกความแตกต่างของกลุ่มที่เราจะท าการศกึษาได้ แล้วยงับอกถึง
ธรรมชาติของกลุ่มนัน้ๆได้อีกด้วยว่าตัวไหนจ าแนกได้ดี หรือไม่ดีนัน่ คือ สามารถบอก
ประสทิธภิาพ หรอืน ้าหนกัในการจ าแนก  ของตวัแปรเหล่านัน้ การวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่มเป็นการ
ใชต้วัแปรพยากรณ์หรอืตวัแปรอสิระ ที่ร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตาม ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถิตทิี่
คลา้ยคลงึกบัการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู  
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหจ์ าแนกกลุ่ม  

1. เพื่อหาสาเหตุหรอืปจัจยัทีค่วรใชใ้นการแบ่งกลุ่ม  
2. เพื่อสรา้งสมการจ าแนกกลุ่มทีด่ที ีสุ่ดจากขอ้มลู  
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3.เพื่อหาสมการจ าแนกกลุ่มมาใชพ้ยากรณ์หน่วยวเิคราะหใ์หม่วา่สมควรจดัใหอ้ยูใ่น
กลุ่มใด  
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้  

1.ตวัแปรอสิระมกีารแจกแจงปกตหิลายตวัแปร  
2.เมตรกิซค์วามแปรปรวนความแปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ่มตอ้งเท่ากนั  
3.มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้  
4.ตวัแปรอสิระไม่มคีวามสมัพนัธร์่วมเชงิพหุเชงิเสน้  

วธิกีารตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้  
          1.ตวัแปรอสิระมกีารแจกแจงปกตหิลายตวัแปร (Normality of Independent Variables) 
ตรวจสอบไดจ้ากการแจกแจงปกตแิบบตวัแปรเดยีว (Univariate Normal Distribution) โดยแยก
ทาการตรวจสอบตวัแปรอสิระทลีะตวั หากพบวา่ตวัแปรอสิระทุกตวัมกีารแจกแจงปกต ิกม็คีวาม
น่าจะเป็นสูงที่จะมีการแจกแจงแบบปกตหิลายตวัแปรด้วย หรอือาจจะตรวจสอบการแจกแจง
แบบปกตหิลายตวัแปรด้วยขอ้มูลสุดโต่งแบบหลายตวัแปร (Multivariate Outliers) จากการ
วเิคราะห์ Mahalanobis Distances และถ้าพบว่าไม่มขีอ้มูลสุดโต่งแบบหลายตวัแปร กม็คีวาม
น่าจะเป็นสงูทีจ่ะมกีารแจกแจงแบบปกตหิลายตวัแปรดว้ย (ทรงศกัดิ ์ภสูอ่ีอน,  2551)  
          2.เมตรกิซค์วามแปรปรวนความแปรปรวนร่วมของตวัแปรอสิระของกลุ่มตวัอย่าง  ต้อง
เท่ากนั (Equal Dispersion Matrices) ตรวจสอบไดด้ว้ยสถติ(ิทรงศกัดิ ์ภสูอ่ีอน, 2551)  
          3.มคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง ตรวจสอบได้จากสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ของเพยีรส์นั  
  4.ตวัแปรอสิระไม่มคีวามสมัพนัธร์่วมเชงิพหุเชงิเสน้ ในการตรวจสอบความสมัพนัธ์ร่วม
เชงิพหุเชงิเสน้ ตรวจสอบไดจ้ากวธิใีชส้ถติสิหสมัพนัธ์เพยีร์สนั หรอืใช้วธิตีรวจสอบโดยใช้สถิต ิ
Collinearity โดยดจูากค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) หากค่า Tolerance 
เขา้ใกล ้0 มากเท่าใด กแ็สดงวา่ระดบัความสมัพนัธ์ร่วมเชงิพหุเชงิเส้นของตวัแปรมปีญัหามาก 
ส่วนค่า VIF หากมคี่า  เขา้ใกล ้10 มากเท่าใดกแ็สดงว่าระดบัความสมัพนัธ์ร่วมเชงิพหุเชงิเส้น
ของตวัแปรมปีญัหามาก (ทรงศกัดิ ์ภสูอ่ีอน, 2551)  
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ตารางท่ี 2.1 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน 
ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรยีนรู้เก่ียวกบั
ตวัแปรจากผลงานน้ี 

พบิลู  ทปีะปาล   
 

กระบวนการ
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค , 
2534 :172-
174 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการ
เ ลื อ ก เ ข้ า ร ั บ บ ริ ก า ร ใ น
ศูนย์บริการ หรือ อู่บริการ
ทัว่ไป 

ศกึษาพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค 

Belch and 
Belch. 

Consumer 
Behavior, 
1993:125 

รับรู้ถึงกระบวนการในการ
ตดัสนิใจซื้อ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
การรับรู้ความต้องการ, การ
แสวงหาข้อมูล, การประเมิน
ทางเลือก, การตัดสินใจซื้อ
และ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

ศกึษาพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค 

Lamb,Hair, and 
McDaniel. 

Consumer 
Behavior 
1992 (85) 

ปจัจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้อ ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคล , 
การจงูใจ และ การเรยีนรู ้

ศกึษาพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค 

Kotler. 
 
 

Principle of 
marketing, 
1931 

ด้านผลิตภัณฑ์,ด้านราคา, 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ,
ด้านการส่งเสริมการตลาด, 
ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ, ด้าน
บุคลากร, ดา้นกระบวนการ 

ศกึษาดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของ
ธุรกจิบรกิาร 
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ทรงศกัดิ ์ภสูี
อ่อน 

ทฤษฏกีาร
วเิคราะหก์าร
จ าแนกความ
แตกต่าง, 
2551 :289 

 ทฤษฏีทางสถิติ เรื่องการ
จ าแนกความแตกต่าง 

การวเิคราะหข์อ้มลู 



 

 

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

งานวิจยัเรื่องท่ี 1 

โสภณ สุดสาหร่าย และ ผศ.(พิเศษ)ดร.อทิธิกร ข าเดช  (2556) ปจัจยัการเลอืกเข้า
ศูนย์บริการรถยนต์ที่ไม่เป็นผู้แทนจ าหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวางตวัแปรต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้ร ิการของศนูยบ์รกิารรถยนตท์ีไ่ม่เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายของผูใ้ช้
รถยนตใ์นเขตกรุ งเทพมหานครและปรมิณฑล โดยใช้แบบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มูลกับกลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารหรอืเป็นผูท้ ีท่ าการตดัสนิใจใชบ้รกิารการเลอืกเขา้ศนูยบ์รกิารรถยนต์ที่ไม่เป็นผู้แทน
จ าหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในช่วงเดือนสิงหาคม - 
ตุลาคม2555  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรมีีอาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,000-20,000 บาท และมสีถานภาพโสด โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็โดยให้ความส าคญั
กบัปจัจัยด้านคุณภาพ เช่น  คุณภาพยางรถยนต์ คุณภาพน ้ ามนัเครื่อง, คุณภาพโช๊คอพั, 
คุณภาพไสก้รอง, คุณภาพผา้เบรก , คุณภาพระบบไฟฟ้ารถยนต,์ คุณภาพแบตเตอรี ่ 

งานวิจยัเรื่องท่ี 2 

วศิณุ แปงยาแกว้ (2550)  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนต์
ในจงัหวดัเชยีงราย การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการ
เลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัเชยีงราย กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูใ้ช้บรกิารอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จงัหวดัเชยีงรายทีท่ าประกนัภยัชัน้หนึ่ง จ านวน 381 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามปจัจยัที่
มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนต์ในจงัหวดัเชยีงราย ผลการศกึษาพบว่า 
ภาพรวมของปจัจยัด้านผลติภณัฑ์และการให้บรกิาร ปจัจยัด้านราคา และปจัจยัด้านสถานที่มี
ความส าคญัมากต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนต์ ส่วนปจัจยัด้านการส่งเสรมิ
การตลาดมคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาแยกตามปจัจยัเฉพาะ
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มคีวามส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ 
การก าหนดเวลาที่ ใช้ในการซ่อมรถยนต์เหมาะสมกับความยากง่ายของงาน ความรู้
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ความสามารถของพนกังานในการซ่อมรถยนต์ ความทนัสมยัของเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมรถยนต ์สภาพรถยนต์ภายหลงัการซ่อมเสรจ็สามารถใช้งานได้ด ีคุณภาพของอะไหล่
รถยนตท์ีใ่ชใ้นการซ่อมรถยนต ์ความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหาอะไหล่ทีจ่ าเป็นในการซ่อม การ
ใหบ้รกิารรกัษาทรพัยส์นิที่ตดิอยู่กบัรถยนต์ การรกัษาความปลอดภยัของอู่ซ่อมรถยนต์ที่มต่ีอ
รถยนต์ของลูกค้าและการท าความสะอาดภายนอกรถยนต์หลงัการซ่อมเสรจ็ ปจัจยัด้านราคา
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจในระดบัมาก ได้แก่ ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของอะไหล่รถยนต์ ความเหมาะสมของค่าแรงกบัคุณภาพของ
งาน การให้บรกิารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการซ่อม รวมทัง้การประเมินราคา ปจัจยัด้าน
สถานที่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคีวามส าคญัต่อการต่อสนิใจในระดบัมาก ได้แก่ 
ความสะดวกของสถานทีต่ ัง้อู่ซ่อมรถยนต์ ความสะดวกของที่จอดรถในขณะรอการซ่อม ความ
ปลอดภยัของรถยนตใ์นขณะรอรบัการซ่อม สถานทีจ่อดรถขณะท าการซ่อม สถานที่จอดรถหลงั
การซ่อมเสร็จ ปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความส าคญัต่อการต่อสนิใจในระดบัมาก ได้แก่ การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าก่อนการรบัรถยนต์ที่
ซ่อมเสรจ็ ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารซ่อม การอ านวยความสะดวกในการรบัรถยนต์ที่เขา้รบั
การซ่อมและความตรงต่อเวลาในการนดัหมายรบัรถยนตห์ลงัการบรกิารเสรจ็สิน้ 

 

งานวิจยัเรื่องท่ี 3 
 

นิตยา จนัทรแ์จ่มดารา (2548)  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อม
รถยนต ์ ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี   การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อม รถยนตข์องผูบ้รโิภค และเพื่อเปรยีบเทยีบความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนต ์ ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชพี ระดบั
การศกึษา รายได ้ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนต ์ ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดั อุบลราชธานี จ านวน 275 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มอยา่งง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
งานวจิยัคอืแบบสอบถามความคดิเหน็ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนตแ์บบสอบถาม
ขอ้มลูในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร อู่ซ่อมรถยนต ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการวเิคราะหถ์ดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS for Windows 
ผลการวจิยัพบวา่ 1. ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่ครึง่เป็นชาย มอีายอุยูใ่นช่วง 41 ปีขึน้ไปส่วน



19 
 

ใหญ่รบัราชการและรฐัวสิาหกจิ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ และมรีายไดต่้อเดอืนไม่
เกนิ 10,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามทรีะดบัความคดิเหน็ในการพจิารณาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อม รถยนตท์ุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น
สามารถเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี้คอื ดา้นบุคคล ดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นเทคนิค
และกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการบรกิาร ดา้นราคา และดา้นส่งเสรมิ
การบรกิาร 2. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนตใ์นอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุบลราชธานี ม ี 3 ปจัจยัส าคญัคอื ปจัจยัดา้นเทคนิคและกระบวนการ ดา้นการส่งเสรมิ
การบรกิารและ ดา้นบุคคล จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู และ
ปจัจยัทัง้ 3 ดา้น สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนตข์องลกูคา้ได้
รอ้ยละ 59.9 3. เปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนต์
จ าแนกตามปจัจยั ส่วนบุคคล จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ลกูคา้เพศชายและเพศหญงิไม่มี
ความแตกต่างกนั ในการพจิารณาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนต์
ในทุก ๆ ดา้น รวมถงึลกูคา้ทีม่อีาย ุอาชพี ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ลกูคา้ทีม่รีายได้
ไม่เกนิ 10,000 บาท จะพจิารณาการเลอืกใชบ้รกิารอูซ่่อมรถยนต ์ ดา้นการสง่เสรมิการบรกิาร
แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .01 กบัผูม้รีายไดต้ัง้แต่ 10,001 บาทขึน้ไป พบวา่ ลกูคา้จะตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนตเ์พื่อท าสรีถยนต ์ เมื่อเกดิอุบตัเิหตุ ก่อนเลอืกใชบ้รกิารมกีาร
สอบถามขอ้มลูอู่ซ่อมรถจากบุคคลทีไ่วว้างใจ และเลอืกอู่ทีม่บีรกิารแกไ้ขงานใหต้รงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้หลงัจากสง่มอบรถยนต ์
  จากการศกึษางานวจิยัทัง้เกีย่วขอ้งทัง้ 3 ชิน้ นัน้มปีระโยชน์อยา่งมากทีจ่ะเป็นขอ้มลู
เบือ้งตน้ในการคน้ควา้วจิยั ในเรื่องการจ าแนกความแตกต่างของผูใ้ชร้ถ ในการเลอืกเขา้ใช้
บรกิารโดยใชป้จัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร , ปจัจยัทางดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร  ระหวา่งกลุ่มผูเ้ลอืกเขา้รบับรกิารทีศ่นูยบ์รกิาร กบั กลุ่มผู้
เลอืกใชบ้รกิารอู่บรกิารทัว่ไป ในอ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี   

ในงานวจิ ัยชิ้นที่ 1 นัน้จะสามารถให้ข้อสรุปทางด้านความแตกต่างของผู้ใช้บริการ
ศนูยบ์รกิารไดด้ ีโดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็โดยให้ความส าคญักับปจัจยัด้านคุณภาพการ
ให้บรกิาร คุณภาพยางรถยนต์ในเรื่องความรวดเร็วในการให้บรกิาร คุณภาพน ้ามนัเครื่องใน
เรื่อง ความหลากหลายของสินค้า,คุณภาพโช๊คอพัในเรื่อง การแนะน าข้อมูลจากพนักงาน 
คุณภาพไสก้รอง ในเรื่องความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร คุณภาพผา้เบรก ในเรื่องความรวดเรว็ใน
การให้บริการ คุณภาพระบบไฟฟ้ ารถยนต์ ในเรื่องความรวดเรว็ในการให้บริการ คุณภาพ
แบตเตอรี ่ในเรื่องความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
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ส่วนงานวจิยัชิ้นที่ 2 และ 3 นัน้ เป็นการศกึษาผู้ที่เขา้ใช้บรกิารอู่บรกิารทัว่ไป จะได้ผล
การศกึษาพบวา่ ภาพรวมของปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ปจัจยัดา้นราคา และปจัจยั
ด้านสถานที่มคีวามส าคญัมากต่อการตดัสนิใจในการเลือกใช้บรกิารอู่ซ่อมรถยนต์ ส่วนปจัจยั
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความส าคัญต่อการตดัสินใจในระดับปานกลาง  สามารถสรุป
การศึกษางานวิจ ัย ที่ เ ป็ นศูนย์บริก าร  กับ  อู่ บริการทัว่ ไป  ใน รูปแบบตารางดัง นี้ 
  
ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัศนูยบ์รกิาร กบั อู่บรกิารทัว่ไป 

ศนูยบ์ริการ อู่บริการทัว่ไป 
1. ใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ 
- คุณภาพการใหบ้รกิาร  
- คุณภาพยางรถยนต ์
- คุณภาพน ้ามนัเครื่อง 
- คุณภาพไสก้รอง 
- คุณภาพผา้เบรก 
- คุณภาพระบบไฟฟ้ารถยนต ์
- คุณภาพแบตเตอรี ่
2.ใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ 
- ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
3. ใหค้วามส าคญัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
- ความหลากหลายของสนิคา้ 
4.ใหค้วามส าคญัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ 
- การแนะน าขอ้มลูจากพนกังาน 
 

1. ใหค้วามส าคญัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
- ความทนัสมยัเครื่องมอืและอุปกรณ์ 
- อะไหล่มคีุณภาพ 
2.ใหค้วามส าคญัในดา้นราคา ไดแ้ก่ 
- ความเหมาะสมของราคา 
- การประเมนิราคา 
- ความเหมาะสมของค่าแรง 
3. ใหค้วามส าคญัดา้นสถานที ่ไดแ้ก่ 
- ความสะดวกของทีจ่อดรถ 
- ความปลอดภยัของรถยนตข์ณะรอซ่อมทีร่า้น 
- สถานทีจ่อดขณะรอซ่อม 
4.ใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสรมิตลาด ไดแ้ก่ 
- การใหค้ าแนะน ากบัลกูคา้ก่อนการรบัรถยนต์ 
5.ใ ห้ ค ว า ม ส า คัญ ใ นด้ า น  เ ท ค นิ ค แ ล ะ
กระบวนการ ไดแ้ก่  
- ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
- การอ านวยความสะดวกในการเขา้รบัรถยนต ์
- ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ  
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ตารางท่ี 2.3  สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน 
วตัถปุระสงค์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา

วิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

โสภณ 
สุด
สาหร่าย 
และ ผศ.
(พเิศษ)
ดร.อทิธิ
กร ข า
เดช  

ปจัจยัการ
เลอืกเขา้
ศนูยบ์รกิาร
รถยนตท์ีไ่ม่
เป็นผูแ้ทน
จ าหน่ายของ
ผูใ้ชร้ถยนต ์
ในเขต
กรุงเทพมหา
นครและ
ปรมิณฑล , 
2556 

เพื่อศกึษาถงึ
ความสมัพนัธ์
ระหวางตวัแปร
ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้
บร ิการของ
ศนูยบ์รกิาร
รถยนตท์ีไ่ม่เป็ 
นผูแ้ทนจ าหน่าย
ของผูใ้ชร้ถยนต์
ในเขตกรุ 
งเทพมหานคร
และปร ิมณฑล 

ใกลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารหรอื
เป็ นผูท้ ีท่ าการ
ตดัสนิใจใช้
บรกิารการ
เลอืกเขา้
ศนูยบ์รกิาร
รถยนตท์ีไ่ม่เป็ 
นผูแ้ทน
จ าหน่าย 
จ านวน 400 
คน 

การวจิยั
เชงิ
ส ารวจ
โดยใช้
แบบสอ
บถาม 

งานวจิยัชิน้นี้เขา
ใหค้วามส าคญัใน
เรื่องของคุณภาพ
เป็นหลกั เชน่
คุณภาพการ
ใหบ้รกิาร 
คุณภาพยาง
รถยนตใ์นเรื่อง
ความรวดเรว็ใน
การใหบ้รกิาร คณุ
ภาพน ้ามนัเครื่อง
ในเรื่อง ความ
หลากหลายของ
สนิคา้,คุณภาพ
โช๊คอพัในเรื่อง,
การแนะน าขอ้มลู
จากพนกังาน,
คุณภาพไสก้รอง,
เรื่องความรวดเรว็
ในการใหบ้รกิาร 
เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 2.3  สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน 
วตัถปุระสงค์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา

วิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

วศิณุ 
แปงยา
แกว้ 

ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการ
ตดัสนิใจใน
การเลอืกใช้
บรกิารอู่ซ่อม
รถยนตใ์น
จงัหวดั
เชยีงราย, 
2550 

เพื่อศกึษาปจัจยั
ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจในการ
เลอืกใชบ้รกิารอู่
ซ่อมรถยนตใ์น
จงัหวดัเชยีงราย 
 
 

ผูใ้ชบ้รกิารอู่
ซ่อมรถยนตใ์น
จงัหวดั
เชยีงรายทีท่ า
ประกนัภยั
ชัน้หนึ่ง 
จ านวน 381 
คน 

แบบสอบ
ถาม
ปจัจยัที่
มผีลต่อ
การ
ตดัสนิใจ
ในการ
เลอืกใช้
บรกิารอู่
ซ่อม
รถยนต์
ใน
จงัหวดั
เชยีง 
ราย 

ของปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑแ์ละ
การใหบ้รกิาร 
ปจัจยัดา้นราคา 
และปจัจยัดา้น
สถานทีม่ี
ความส าคญัมาก
ต่อการตดัสนิใจ
ในการเลอืกใช้
บรกิารอู่ซ่อม
รถยนต ์ส่วน
ปจัจยัดา้นการ
ส่งเสรมิ
การตลาดมี
ความส าคญัต่อ
การตดัสนิใจใน
ระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 2.3  สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือผลงาน 
วตัถปุระสงค์
ของงานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษา

วิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

นิตยา 
จนัทร์
แจ่ม
ดารา 

ปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจ
เลอืกใช้
บรกิารอู่ซ่อม
รถยนต ์ใน
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
อุบลราชธานี, 
2548 

เพื่อศกึษาปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารอู่
ซ่อม รถยนต์
ของผูบ้รโิภค 
และเพื่อ
เปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็
ของผูบ้รโิภคทีม่ี
ต่อปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารอู่ซ่อม
รถยนต ์ใน
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
อุบลราชธานี 

คอื ผูบ้รโิภคที่
เลอืกใชบ้รกิาร
อู่ซ่อมรถยนต ์
ในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดั 
อุบลราชธานี 
จ านวน 275 
คน 

แบบสอ
บถาม
ความ
คดิเหน็
ในการ
ตดัสนิใจ
เลอืกใช้
บรกิารอู่
ซ่อม
รถยนต ์
โดยวธิี
สุ่มอยา่ง
ง่าย 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารอู่
ซ่อม รถยนตท์ุก
ดา้นอยูใ่นระดบั
มาก 
มปีจัจยัอกี 3 
ปจัจยัส าคญัคอื 
ปจัจยัดา้น
เทคนิคและ
กระบวนการ 
ดา้นการส่งเสรมิ
การบรกิารและ 
ดา้นบุคคล 
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กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพ่ือ “การจ าแนกความแตกต่าง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากทีไ่ด้สรุปบทความ ทบทวนวรรณกรรม แล้วพบกว่า ปจัจยัที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัทัง้ 3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จะเป็นปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร ได้แก่ 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร , ปจัจยัดา้นราคา , ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย , ปจัจยั
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด, ปจัจยัดา้นกายภาพ , ปจัจยัด้านบุคลากร , ปจัจยัด้านกระบวนการ  
โดยทัง้ 7 ปจัจยัสามารถน ามาเขยีนกรอบแนวความคดิได้ ดงัภาพที่ 2.1  โดยปจัจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารจะเป็นตวัแปรต้น และ กลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิารเฉพาะ 
กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว้ไป จะเป็นตวัแปรตาม  
 

 

 

ตวัแปรต้น (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) ตวัแปรตาม  
กลุ่มประชากร 2 กลุ่มทีต่อ้งการ 
เปรยีบเทยีบ 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
(7 P’s) 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
5. ดา้นกายภาพ   
6. ดา้นบุคลากร 
7. ดา้นกระบวนการ 

 

1. กลุ่มผูเ้ลอืกใช้
ศนูยบ์รกิาร 

 

 

 

2. กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่
บรกิารทัว่ไป 

ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวความคดิ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาความส าคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ระหว่างกลุ่มผู้
เลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป ใช้การวจิยัเชงิส ารวจ แบบวดัครัง้
เดีย่ว โดยใช ้เป็นเครื่องมอื ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่วีธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 

1. ประชากร และ กลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

4. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้อาศยัอยู่ที่ อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เป็น
เจา้ของรถยนตท์ีน่ ารถยนตไ์ปจดทะเบยีนใน อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี จ านวนทัง้สิ้น 
15,271 คน (กรมขนส่งทางบก. ออนไลน์, 2556)  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการจัดกลุ่มพื้นที่ โดยเลือก อ าเภอเวียงสระ  จังหวัด
สุราษฏร์ธานี วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง จะเปรยีบเทยีบตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างของเครจซี่แอนด์มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างที่จะ
ท าการศกึษา 375 คน แต่เนื่องจากผูว้จิยัมขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา ในการท าวจิยัจงึลดจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะท าการศกึษาลง เหลอืเพยีง 200 กลุ่มตวัอย่าง แต่กย็งัเป็นไปได้ตามเงื่อนไข
ทางสถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ใช้โควตา ในการเก็บข้อมูล คือ แบ่งเป็นกลุ่มผู้เลือกใช้
ศนูยบ์รกิารเฉพาะจ านวน 100 คน และ กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไปจ านวน 100 คน เพื่อให้ได้
จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่เท่ากนั โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ได้จะท าให้การประมาณการค่า
สดัส่วนต่างๆของประชากร (Population Proportion) มคีวามคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ใน
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ระดบั ±5.02% ภายใตร้ะดบัความเชื่อมัน่ (Confidence Level) ที ่95% โดยจะแบ่งกลุ่มตวัอย่าง 
จะแสดงในตารางที ่3.1  ดงันี้ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูจ านวน 200 คน 

 

จากกรอบแนวความคดิ ดงัภาพที ่2.1 โดยจะจ าแนกกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คนและใช้
ค าถามในการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใช้อู่
บรกิารทัว่ไปจ านวน 40 ค าถาม โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องการจ าแนกความแตกต่างซึ่ง
จะใชส้ถติปิระเภท Discriminant Analysis   โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 สอบถามขอ้มลู
เชงิลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ,ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้รบัรกิาร และ ส่วนที่ 3 จะ
สอบถามขอ้มลูเชงิปรมิาณของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจะแยกตวัแปรในการศกึษาตาม ตาราง
ที ่3.2  ดงันี้ 

 

 

 

 

 

ตวัแปรในการศึกษา  
 

ล าดบั
ท่ี 

ต าบลในอ าเภอ
เวียงสระ 

จ านวน
ประชากร 

(N) 

จ านวนท่ีจะเกบ็ตวัอย่าง 
(S) 

ศนูยบ์ริการเฉพาะ อู่บริการทัว่ไป 
1 ต าบล บา้นสอ้ง 9,537 คน 40 คน 40 คน 
2 ต าบล เวยีงสระ 1,484 คน 20 คน 20 คน 
3 ต าบล ทุ่งหลวง 2,031 คน 25 คน 25 คน 
4 ต าบล พระแสง 1,245 คน 8  คน 8  คน 
5 ต าบล เขานิพนัธ ์ 974  คน 7 คน 7 คน 

รวม 15,271 คน 100 คน 100 คน 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

เพศ 
(ตวัแปรตน้) 

เพศ 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ชาย  2. หญงิ 
 

อายุ 
(ตวัแปรตน้) 

อายุ 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 18-25 ปี 
2. 26-35 ปี 
3. 36-45 ปี 
4. 46-55ปี 
5. มากกวา่ 56 ปี 

สถานภาพ 
(ตวัแปรตน้) 

สถานภาพ 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. โสด 
2. สมรส 
3. อื่นๆ 

ระดบั
การศกึษา 
(ตวัแปรตน้) 

ระดบัการศกึษา 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 
2. ปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 
3. ปรญิญาโทหรอื สงูกวา่ 

อาชพี 
(ตวัแปรตน้) 

อาชพี 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. นกัศกึษา 
2. รบัราชการ 
3. รฐัวสิาหกจิ 
4. พนกังานเอกชน 
5. ธุรกจิส่วนตวั 
6. เกษตรกรรม 
7. แม่บา้น 
8. อื่นๆ 

รายได ้
(ตวัแปรตน้) 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ต ่ากวา่ 15,000 
2. 15,001-20,000 
3. 20,001-30,000 
4. 30,001-50,000 
5. 50,001 ขึน้ไป 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 
ตวัเลือก(ถ้ามี) 

สถานบรกิาร 
(ตวัแปรตน้) 

ท่านเลอืกรบับรกิารที่
ใด 

เลอืกได้
หนึ่ง

ตวัเลอืก 

1. 1. ศนูยบ์รกิารเฉพาะ 
2. 2. อู่บรกิารทัว่ไป 

ประเภทรถยนต ์
(ตวัแปรตน้) 

ประเภทรถยนตข์อง
ท่าน 

เลอืกได้
หนึ่ง

ตวัเลอืก 

1. โตโยตา้ 
2. ฮอนดา้ 
3. อซีซูุ 
4. มติซบูชิ ิ
5. เซฟโรเลต 
6. นิสสนั 
7. อื่นๆ 

ระยะเวลา 
(ตวัแปรตน้) 

ท่านใชร้ถคนันี้เป็น
ระยะเวลานานเท่าใด 

เลอืกได้
หนึ่ง

ตวัเลอืก 

1. น้อยกวา่ 6 เดอืน 
2. มากกวา่ 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี 
3. มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 
4. มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
5. 5 ปีขึน้ไป 

เขา้รบับรกิาร
ประจ า 

(ตวัแปรตน้) 

สนิคา้หรอืบรกิารที่
ท่านมกัจะเขา้รบั
บรกิารเป็นประจ า 

เลอืกได้
หนึ่ง

ตวัเลอืก 

1. เปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง 
2. ช่อมช่วงล่าง เบรก คลชั 
3. ระบบท าความเยน็ 
4. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์
5. ยางรถยนต ์
6. ตัง้ศนูย-์ถ่วงลอ้ 
7. ประกนัภยัรถยนต ์
8. ตรวจสภาพรถ ต่อทะเบยีน 
9. อื่นๆ 

 

 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ประเภท
ประกนัภยั(ตวั

แปรตน้) 

รถยนตข์องท่านมี
การท าประกนัภยั
รถยนตป์ระเภทใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ประเภทที ่1 
2. ประเภทที ่2 
3. ประเภทที ่3 
4. ไม่ไดท้ าประกนัภยั 

ผูม้สี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจ 
(ตวัแปรตน้) 

ในการน ารถยนต์
ซ่อมบ ารุงรกัษา ใคร
มสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจของท่าน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.  พนกังานจากบรษิทั
ประกนั 

2. คนรูจ้กัเป็นผูแ้นะน า 
3. ตนเอง 
4. บดิา/มารดา 
5. คู่สมรส 
6. เพื่อนสนิท 
7. อื่นๆ 

สาเหตุการรบั
บรกิารซ่อม
บ ารุงรกัษา 
(ตวัแปรตน้) 

ท่านน ารถยนตเ์ขา้รบั
บรกิารซ่อม

บ ารุงรกัษาเนื่องจาก
สาเหตุใด 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. อุบตัเิหตุอื่น 
2. ครบรอบไมล ์
3. การแจง้เตอืนของรถยนต ์
4. ตอ้งการตรวจเชค็สภาพ

รถยนต ์
5. การนดัหมายล่วงหน้า 
6. อื่นๆ 

ความถี่ 
(ตวัแปรตน้) 

ความถี่ในการเขา้รบั
บรกิารต่อปี 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 1 ครัง้/ ปี 
2. 2-3 ครัง้/ ปี 
3. มากกวา่ 4 ครัง้/ ปี 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นสนิคา้และ
บรกิาร  

(ตวัแปรตน้) 

สถานบรกิารมคีวาม
น่าเชื่อถอืและเป็นที่

รูจ้กั 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นสนิคา้และ
บรกิาร 

 (ตวัแปรตน้) 

อะไหล่ทีใ่ชใ้นการ
ใหบ้รกิารมคีณุภาพ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นสนิคา้และ
บรกิาร  

(ตวัแปรตน้) 

การยอมรบัเมื่อลกูคา้
รอ้งขอใหร้บัเปลีย่น

แกง้าน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นสนิคา้และ
บรกิาร  

(ตวัแปรตน้) 

มกีารจดัอะไหลไ่ว้
อยา่งเหมาะสมกบั
การซ่อมบ ารุงแต่ละ

ครัง้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นสนิคา้และ
บรกิาร 

 (ตวัแปรตน้) 

มกีารจดัอะไหล่อื่นไว้
บรกิารอยา่งเหมาะสม 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นสนิคา้และ
บรกิาร 

 (ตวัแปรตน้) 

ความทนัสมยัของ
เครื่องมอืและอุปกรณ์

ทีใ่ชใ้นการซ่อม
รถยนต ์

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นสนิคา้และ
บรกิาร 

 (ตวัแปรตน้) 

ความรวดเรว็ในการ
จดัซือ้จดัหาอะไหล่ที่

จ าเป็น 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นราคา 
 (ตวัแปรตน้) 

มกีารแสดงราคา
อะไหล่แต่ละชนิด
อยา่งชดัเจน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นราคา 
 (ตวัแปรตน้) 

มกีารแจง้ค่าซ่อม
รถยนตล์่วงหน้า 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นราคา 
 (ตวัแปรตน้) 

ราคาค่าซ่อมรถยนต์
ใกลเ้คยีงกบัรา้นคู่แขง่

อื่น 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นราคา 
 (ตวัแปรตน้) 

มกีารบรกิารช าระเงนิ
ดว้ยบตัรเครดติ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ราคา 
(ตวัแปรตน้) 

ลกูคา้สามารถรบั
รถยนตไ์ดห้ากยงัไม่มี

เงนิจ่าย 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ราคา 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารแจกแจงใหเ้หน็
ราคาของการ
ใหบ้รกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ราคา 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารใหบ้รกิารที่
หลากหลายในราคาที่

แตกต่างกนั 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ราคา 
(ตวัแปรตน้) 

ราคาค่าซ่อมรถยนต์
สมเหตุสมผล 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

(ตวัแปรตน้) 

ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกใน
การเดนิทาง 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

(ตวัแปรตน้) 

สถานบรกิารรถยนต์
อยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของ

ลกูคา้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

(ตวัแปรตน้) 

สถานบรกิารรถยนต์
อยูใ่กลท้ีท่ างานของ

ลกูคา้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

(ตวัแปรตน้) 

สถานทีจ่อดรถยนตม์ี
ความสะดวกส าหรบัผู้

มารบับรกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ช่องทางการ
จ าหน่าย 

(ตวัแปรตน้) 

มกีารบนัทกึขอ้มลู
ของรถยนตท์ีเ่ขา้มา

ใชบ้รกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

การส่งเสรมิ
การตลาด 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารโทรตดิต่อลกูคา้
เป็นประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอทาง
โทรศพัท ์

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

การส่งเสรมิ
การตลาด 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารแจง้ขอ้บกพร่อง
ของรถยนตก์่อนเขา้
ซ่อมเพื่อพดูคุยกบั

ลกูคา้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

การส่งเสรมิ
การตลาด 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารใหส้่วนลด และ 
การปล่อยเครดติเงนิ

เชื่อ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

การส่งเสรมิ
การตลาด 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารแจกของแถม 
ของช าร่วยในช่วง
เทศกาลกบัลกูคา้
อยา่งสม ่าเสมอ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

การส่งเสรมิ
การตลาด 
(ตวัแปรตน้) 

การประชาสมัพนัธ์
ของสถานบรกิารมี
ความโดดเด่น 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

การส่งเสรมิ
การตลาด 

 (ตวัแปรตน้) 

มกีารใหค้ านแนะน า
วธิกีารดแูลรกัษา

รถยนต ์

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นบุคคล 
(ตวัแปรตน้) 

เจา้ของกจิการเขา้
ใจความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นบุคคล 
(ตวัแปรตน้) 

พนกังานมมีนุษย
สมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้

แจ่มใส ่

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นบุคคล 
(ตวัแปรตน้) 

ช่างมคีวามสุภาพ 
อ่อนน้อมในการ

ใหบ้รกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นบุคคล 
(ตวัแปรตน้) 

ช่างและพนกังานมี
ความรูค้วามสามารถ
ในการใหบ้รกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นบุคคล 
(ตวัแปรตน้) 

จ านวนพนกังานมี
ใหบ้รกิารอยา่ง

เพยีงพอ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นบุคคล 
(ตวัแปรตน้) 

ช่างมคีวามละเอยีดใน
การท างาน ผดิพลาด

น้อย 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นบุคคล 
(ตวัแปรตน้) 

ช่างทีใ่หค้ าแนะน าใน
การดแูลการซ่อมไดด้ ี

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

(ตวัแปรตน้) 

พืน้ทีก่วา้งขวาง โอ่
โถง 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

(ตวัแปรตน้) 

สถานทีม่คีวามสะอาด
เรยีบรอ้ย 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

(ตวัแปรตน้) 

มหีอ้งน ้าสะอาดไว้
บรกิารอยา่งเพยีงพอ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

(ตวัแปรตน้) 

มหีอ้งรบัรองส าหรบั
รอรบัรถยนต ์

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

(ตวัแปรตน้) 

สถานบรกิารมอีากาศ
ถ่ายเทด ี

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

(ตวัแปรตน้) 

สถานบรกิารมแีสง
สวา่งเพยีงพอ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มป้ีายบอกแผนงาน
ซ่อมชดัเจน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มเีครื่องมอืและอุปกรร์
ทีท่นัามยัในการซ่อม

บรกิาร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มแีผนการบรกิาร
อยา่งชดัเจนเป็น
ล าดบัข ัน้ตอน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารจดัควิใหบ้รกิาร
ตามล าดบัก่อนหลงั 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารใชร้ะบบ
โทรศพัทใ์หไ้ปรบั

รถยนต ์

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มบีรกิารรบัส่งรถแก่
ลกูคา้  

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (ต่อ) 
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ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มกีารส่งมอบรถยนต์
ตามสถานทีท่ีล่กูคา้

ระบุ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ดา้นเทคนิคและ
กระบวนการ 
(ตวัแปรตน้) 

มกีระบวนการบรหิาร
จดัการอยา่งชดัเจน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

5. ส าคญัมากทีสุ่ด  
4. ส าคญัมาก 
3. ส าคญัปานกลาง 
2. ส าคญัน้อย 
1. ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถาม ในหวัขอ้เรื่อง การจ าแนกความ
แตกต่างของผูใ้ชร้ถยนต ์ หรอื เป็นเจา้ของรถยนต ์ ในการเลอืกเขา้ใชบ้รกิาร ระหวา่งกลุ่ม ผู้
เลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร กบั  ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป  ในอ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี   โดย
จะมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดใ้ส่ขอ้มลูปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบรกิาร
โดยใช ้ ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร ระหวา่งกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร 
และ ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป สามารถแยกการศกึษาเป็น 3 ส่วนดงันี้  

ส่วนที ่1  ขอ้มลูดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างของผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิาร 
กบั ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป เช่น เพศ, อาย,ุ ระดบัการศกึษา, สถานภาพ,รายได,้อาชพี 

ส่วนที ่2  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้รบับรกิาร เช่น รถยนตท์ีใ่ช,้ความถี่ในการใชบ้รกิาร เป็น
ตน้  จะครอบคลุมลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามจะเป็นค าถามปลายปิด  

ส่วนที่ 3  เป็นการสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
บรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์และบรกิาร, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสรมิการตลาด, 
บุคลากร, กระบวนการ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น ลกัษณะของค าตอบจะใช้ประเภทการ



40 
 

เรยีงล าดบั ก าหนดมาตรวดัระดบัความส าคญั 5 ล าดบัดงันี้ ส าคญัมากที่สุด(5), ส าคญัมาก(4) , 
ส าคญัปานกลาง(3)  , ส าคญัน้อย(2), ส าคญัน้อยทีสุ่ด(1) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

 การเกบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ ไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มลูของผูท้ ีม่กีารรวบรวมไวแ้ลว้ ทัง้หน่วยงานรฐั และ 
เอกชน ดงันี้ 

1.1 ฐานขอ้มลูทางวชิาการ งานวจิยัทางอเิลก็ทรอนิกส ์

1.2 ฐานขอ้มลูบรษิทัและอุตสาหกรรม 

1.3 ตวัอยา่งจากงานวจิยัในอดตีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2. ขอ้มูลปฐมภูม ิได้มาจากการเกบ็แบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 กลุ่ม
ตวัอยา่ง ในอ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี บรเิวณเทศบาลต าบลในอ าเภอเวยีงสระ โดย
เขา้ไปขอความร่วมมอืกบัผูต้อบแบบสอบถาม ก่อนจะให้ท าแบบสอบถามจะมกีารสมัภาษณ์ถึง
ลกัษณะการเขา้รบับรกิารของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามวา่ โดยปกตแิลว้กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
เข้าสถานบรกิารซ่อมบ ารุงรกัษาประเภทใด และเป็นเจ้าของรถยนต์หรอืไม่ ตดัสินใจเขา้รบั
บรกิารซ่อมบ ารุงรกัษาดว้ยตนเองหรอืไม่ ตัง้แต่ วนัจนัทร-์ ศุกร ์ช่วงเวลา 9.00-15.30 น. ตัง้แต่
วนัที ่13-24 กรกฏาคม 2558 ตารางการเกบ็ขอ้มลูดงันี้ 
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ตารางท่ี  3.3 ตารางแสดงแผนการเกบ็ขอ้มลู 

พืน้ท่ีต าบล 
จ 
13 

อ
14 

พ
15 

พฤ
16 

ศ
17 

จ 
18 

อ
19 

พ
20 

พฤ
21 

ศ
22 

จ 
23 

อ
24 

พ
25 

พฤ
26 

ต าบล บา้นสอ้ง 60         
ต าบล เวยีงสระ     2  40       
ต าบล ทุ่งหลวง         50    
ต าบล พระแสง            26  
ต าบล เขานิพนัธ ์              24 

รวม 200 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ผู้วจิยัได้ท าการศึกษา เรื่อง การศกึษาความส าคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
ธุรกจิบรกิาร ระหว่างกลุ่มผู้เลือกใช้ศูนยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลือกใช้อู่บริการทัว่ไป ใน
อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี   มีเครื่องมือที่ใช้ในการคือ การเวคิราะห์การจ าแนก
ประเภท Discriminant Analysis โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชก้ารแจกแจงความถี่และรอ้ยละ 

2. เปรยีบเทยีบความส าคญัของแต่ละค าถามที่ผุ้ตอบแบบสอบถามเลอืกระหว่างเลอืกเขา้
ศนูยบ์รกิารเฉพาะกบัอู่บรกิารทัว่ไป 

3. ค านวณหาสมการเส้นตรงในเรื่องของการจ าแนกความแตกต่าง ตวัแปรต้นเชงิปรมิาณ
ได้แก่ ตวัแปรด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ หลงัจากนัน้จะมีการ
ตรวจสอบความสามารถการจ าแนกความแตกต่างของสมการเส้นตรงทรีะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ 0.05  

4. การค านวณหาค่า Hit Ratio จะน ามาเปรยีบเทยีบค่า Proportional Chance Criterion 
สามารถค านวณได้จาก สดัส่วนกลุ่มตัวอย่าง หนึ่งกลุ่มยกก าลงัสอง บวกกบั กลุ่ม
ตวัอยา่งอกีหนึ่งกลุ่มยกก าลงัสอง ในงานวจิยัชิ้นนี้ คอื กลุ่มผู้ใช้บรกิารศูนยบ์รกิาร100 
คนยกก าลงัสอง กบั กลุ่มผู้ใช้บรกิารอู่บรกิารทัว่ไป 100 คนยกก าลงัสอง สมการนี้จะ
ถูกต้องกต่็อเมื่อ ค่า Hit Ratio มคี่ามากกว่า Proportional Chance Criterion อย่างน้อย
รอ้ยละ 25 
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5. การประมาณค่ามาตรฐาน หรอื Standardized Discriminant Coefficient จะท าให้ทราบ
วา่ตวัแปรใดมอีทิธพิลสงูต่อการศกึษาเรื่องการจ าแนกความแตกต่าง 

6. ค่าน ้าหนกัการจ าแนก หรอื Discriminant Loading จะบอกถึงความส าคญัของตวัแปรที่
สามารถจ าแนกความแตกต่างไดม้ากทีสุ่ด 

7. การวิเคราะห์ความแตกต่างโดย One-Way Anova ใช้ในการวเิคราะห์หาค่าความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป จะท า
ใหท้ราบวา่ค าถามขอ้ใดแตกต่างกนับา้ง 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปขัน้ตอนและค่าทางสถติขิองเครื่องมอืทางสถติทิีส่ าคญั 

เครื่องมือ
ทางสถิติ 

ขัน้ตอนในการวิเคราะห ์
ค่าทางสถิติท่ี
ต้องรายงาน
และตีความ 

Discriminant 
Analysis 

(ก) เป็นการสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัเชงิลกัษณะ ของ
ผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร กบั ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป ใช้
วิธีการแจกแจงความถี่และร้อยละ ,จ าแนกความ
แตกต่างของความส าคัญในแต่ละค าถามที่ผู้ตอบ
ตอบมาของคนสองกลุ่ ม  คือ  กลุ่ ม ผู้ เ ลือก ใ ช้
ศนูยบ์รกิาร และ กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป 
(ข) ค านวณหาสมการเสน้ตรงในเรื่องของการจ าแนก
ความแตกต่าง ตวัแปรต้นเชงิปรมิาณได้แก่ ตวัแปร
ด้านพฤติกรรมการตดัสนิใจเขา้ใช้บริการ , ตวัแปร
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร ,การ
ค านวณหาค่า Hit Ratio จะน ามาเปรียบเทยีบค่า 
proportional chance criterion สามารถค านวณได้
จาก สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง หนึ่งกลุ่มยกก าลังสอง 
บวกกบั กลุ่มตวัอย่างอีกหนึ่งกลุ่มยกก าลงัสอง ใน
งานวจิยัชิ้นนี้ คือ กลุ่มผู้ใช้บริการศูนย์บริการ100 
คนยกก าลงัสอง กบั กลุ่มผู้ใช้บรกิารอู่บรกิารทัว่ไป 
100 คนยกก าลงั,การประมาณค่ามาตรฐาน หรือ 
Standardized Discriminant Coefficient จะท าให้
ทราบวา่ตวัแปรใดมอีทิธพิลสงูต่อการศกึษาเรื่องการ
จ าแนกความแตกต่าง 
 

- Wilks’ 
Lambda จะ
อธบิายถงึ
ความสามารถ
ในการจ าแนก
กลุ่มทีม่รีะดบั
นยัส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 
- Hit Ratio เป็น
การธบิายถงึผล
การวเิคราะหว์า่
มวีา่มคีวาม
แม่นย าในการ
พยากรณ์ 
-  R2 จะอธบิาย
วา่มี
ความสามารถ
ในการอธาย
ความแตกต่าง
ของทัง้ 2 กลุ่ม
ไดจ้ านวน
เท่าไหร ่คดิเป็น
เปอรเ์ซน็ต ์
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ตารางท่ี 3.4 สรุปขัน้ตอนและค่าทางสถติขิองเครื่องมอืทางสถติทิีส่ าคญั (ต่อ) 
 

เครื่องมือทาง
สถิติ 

ขัน้ตอนในการวิเคราะห ์
ค่าทางสถิติท่ีต้อง
รายงานและตีความ 

Discriminant 
Analysis 

(ค) ตรวจสอบความสามารถการจ าแนก
ความแตกต่างของสมการเสน้ตรงโดยที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ดจูากค่า 
significance level ของ Wilks’ 
Lambda,ค่า Hit Ratio จะน ามา
เปรยีบเทยีบค่า proportional chance 
criterion สมการนี้จะถูกตอ้งกต่็อเมื่อ ค่า 
Hit Ratio มคี่ามากกวา่ proportional 
chance criterion อยา่งน้อยรอ้ยละ 25  
(ง) ระดบันยัส าคญัยิง่น้อยจะด ีนัน่
หมายถงึ สมการนี้ใหค้ะแนนทีใ่กลเ้คยีง
ทีสุ่ดส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นกลุ่ม
เดยีวกนั  , Hit Ratioค านวณไดจ้าก 
สดัส่วนกลุ่มตวัอยา่ง หนึ่งกลุ่มยกก าลงั
สอง บวกกบั กลุ่มตวัอยา่งอกีหนึ่งกลุ่ม
ยกก าลงัสอง 
 

- Wilks’ Lambda จะ
อธบิายถงึความสามารถ
ในการจ าแนกกลุ่มทีม่ ี
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 
- Hit Ratio เป็นการธบิาย
ถงึผลการวเิคราะหว์า่มวีา่
มคีวามแม่นย าในการ
พยากรณ์ 
- R2 จะอธบิายวา่มี
ความสามารถในการอธาย
ความแตกต่างของทัง้ 2 
กลุ่มไดจ้ านวนเท่าไหร่ คดิ
เป็นเปอรเ์ซน็ต ์
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจ าแนกความแตกต่างของระดบัความส าคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิ
บรกิาร ระหว่างกลุ่มผู้เลือกใช้ศูนยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บริการทัว่ไป จากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 200 คน ทีเ่ขา้รบับรกิาร  ผู้วจิยัน าเสนอผลของการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบั
ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ 
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

1. ชาย 99 คน   36 คน   63 คน   49.00 
2. หญงิ 101 คน   64 คน   37 คน   51.00 
รวม 200 คน   100 คน   100 คน   100.00 

 

จากตารางที ่4.1  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน จ าแนกตามเพศสามารถแบ่งเป็น
เพศชาย จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ  49.00 และ เพศหญงิ จ านวน  109 คน  คดิเป็นร้อยละ 
51.00 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.2 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง รอ้ยละ 
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ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิารทัว่ไป 

1. อายุ 18-25 ปี 18 คน   17 คน   1 คน   9.00 
2. อายุ 26-35 ปี 47 คน   31 คน   16 คน   24.00 
3. อายุ 36-45 ปี 30 คน   16 คน   14 คน   15.00 
4. อาย ุ46-55 ปี 74 คน   32 คน 42 คน   36.50 

  5.  อายมุากกวา่ 56 ปี 31 คน   4 คน   27 คน   15.50 
รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 

 

จากตารางที ่4.2  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คนจ าแนกตามอายุสามารถแบ่งเป็น 
อาย ุ26-35 ปี จ านวน 18 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 , อาย ุ26-35 ปี จ านวน 48 คน  คดิเป็นร้อย
ละ 24.00 , อายุ 36-45 ปี จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 15.00 , อายุ 46-55 ปีจ านวน 73 คน  
และ อายมุากกวา่ 56 ปี จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50  

 

ตารางท่ี 4.3 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิารทัว่ไป 

1. โสด 94 คน   55 คน   39 คน   47.50 
2. สมรส 97 คน   43 คน   54 คน   48.00 
3. อื่นๆ 9 คน   2 คน   7 คน   4.50 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คนจ าแนกตามสถานภาพ แบ่งเป็น 
โสด จ านวน 95 คน    คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 , 2. สมรส จ านวน 96 คน    คดิเป็นรอ้ยละ 48.00  
และ อื่นๆ จ านวน 9 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 4.50  

 

ตารางท่ี 4.4 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา จ านวน แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง รอ้ยละ 
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ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิารทัว่ไป 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 66 คน   14 คน   52 คน   33.00 
2. ปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 119 คน   78 คน   41 คน   59.50 
3. ปรญิญาโท/สงูกวา่ 14 คน   8 คน   6 คน   7.00 
4. อื่นๆ 1 คน   0 คน   1 คน   0.50 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน สามารถจ าแนกตามระดบั
การศกึษา ไดด้งันี้ ต ่ากวา่มธัยมศกึษา จ านวน 66 คน  คดิเป็นร้อยละ 33.00, ปรญิญาตร ีหรอื
เทยีบเท่า 119 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 , ปรญิญาโท หรอืสงูกวา่ จ านวน 14 คน  คดิเป็นร้อย
ละ 7.00 และ อื่นๆ จ านวน 1 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 1 คน   
 

ตารางท่ี 4.5 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชพี 

อาชพี จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิารทัว่ไป 

1. นกัศกึษา 0 คน 0 คน 0 คน 0.00 
2. รบัราชการ 28 คน   28 คน   0 คน   13.50 
3. รฐัวสิาหกจิ 19 คน   8 คน   11 คน   9.50 
4. พนกังานเอกชน 25 คน   15 คน   10 คน   12.50 
5. ธุรกจิส่วนตวั 33 คน   14 คน   19 คน   16.50 
6. เกษตรกรรม 81 คน   33 คน   48 คน   40.50 
7. แม่บา้น 2 คน   3 คน   0 คน   1.50 
8. อื่นๆ 12 คน   0 คน 12 คน   6.00 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 
  จากตารางที่ 4.5  พบกว่า จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 200 คน สามารถจ าแนก
ตามอาชพี ไดด้งันี้  นกัศกึษา จ านวน 15 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 , รบัราชการ จ านวน 19 คน 
คดิเป็นร้อละ  9.50 ,พนักงานเอกชน จ านวน 20  คน คดิเป็นร้ยอละ 10.00 ,ธุรกจิส่วนตวั 
จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00, เกษตรกรรม จ านวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ29, และ อื่นๆ 
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00  
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ตารางท่ี 4.6 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 

รายได ้ จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิารทัว่ไป 

6. ไม่เกนิ 15,000 9 คน   7 คน   2 คน 4.50 
7. 15,001 -30,000 70 คน   45 คน   25 คน   34.50 
8. 30,001 - 40,000 33 คน   16 คน   17 คน   17.00 
9. 40,001 - 50,000 84 คน   29 คน 55 คน   42.00 
5. มากกวา่ 50,001 4 คน   3 คน 1 คน   2.00 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 

 

 จากตารางที่ 4.6  พบว่า จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน โดยจ าแนกตาม
รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม  รายไดไ้ม่เกนิ 15,000 บาท จ านวน 9 คน  คดิเป็นร้อยละ 4.50 
, รายได ้15,000 -30,000 บาท จ านวน 69 คน  คดิเป็นร้อยละ 34.50  , รายได้ 30,001-40,000 
จ านวน 34 คน  คดิเป็นร้อยละ 17.00  , รายได้ 40,001-50,000 บาท จ านวน 84 คน  คดิเป็น
รอ้ยละ 42.00 และ รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาท จ านวน 4 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.7 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกประเภทรถยนต์ 

ประเภทรถยนต ์ จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ 
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

8. โตโยตา้ 49 คน   24 คน   25 คน   24.50 
9. ฮอนดา้ 71 คน   46 คน   25 คน   36.00 
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10. อซีซูุ 44 คน   15 คน   29 คน   21.50 
11. มติซบูชิ ิ 9 คน   2 คน   7 คน   4.00 
12. เซฟโรเลต 21 คน   9 คน   12 คน   11.00 
13. นิสสนั 6 คน   4 คน 2 คน   3.00 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 

ตารางที่ 4.7 พบว่า จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน โดยจ าแนกตามประเภท
รถยนต ์ไดแ้ก่ โตโยตา้ จ านวน 49 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 , ฮอนดา้ จ านวน 72 คน  คดิเป็น
ร้อยละ 36.00 , อซีูซ ีจ านวน 43 คน  คดิเป็นร้อยละ 21.50 , มติซูบชิ ิจ านวน 8 คน  คดิเป็น
รอ้ยละ 4.00 เซฟโรแลต จ านวน 22 คน  คดิเป็นร้อยละ 11.00, นิสสนั  จ านวน 6 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 3.00  

ตารางท่ี 4.8 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลา 

ระยะเวลา จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

1. น้อยกวา่ 6 เดอืน 6 คน   6 คน   0 คน 3.00 
2. มากกวา่ 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี 59 คน   51 คน   8 คน   30.00 
3. มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 42 คน   22 คน   20 คน   21.00 
4. มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 78 คน   19 คน   59 คน   38.50 
5. ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 14 คน   2 คน 12 คน   7.00 
6. อื่นๆ 1 คน   0 คน 1 คน   0.50 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
    

จากตารางที่  4.8 พบกว่า จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน สามารถจ าแนก
ตามระยะเวลาการครอบครองรถยนต์ได้ดงันี้  น้อยกว่า 6 เดอืน จ านวน 6 คน  คดิเป็นร้อย 
3.00, มากกวา่ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี จ านวน 60 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ,มากกว่า 1 ปี แต่
ไม่เกนิ 3 ปี จ านวน 42 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 , มากว่า 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี จ านวน 77 คน  

คดิเป็นร้อยละ 38.50 , ตัง้แต่ 5 ปี ขึ้นไป จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ อื่นๆ 
จ านวน 1 คน   คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
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ตารางท่ี 4.9 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเขา้รบับรกิารประจ า 

การเขา้รบับรกิารประจ า จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

10. เปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง 64 คน 58 คน   6 คน   30.50 
11. ช่อมช่วงล่าง เบรก คลชั 53 คน 7 คน   46 คน   26.50 
12. ระบบท าความเยน็ 21 คน 13 คน   8 คน   11.00 
13. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ 24 คน 8 คน   16 คน   12.00 
14. ยางรถยนต ์ 6 คน 4 คน   2 คน   3.50 
15. ตัง้ศนูยถ่์วงลอ้ 3 คน 0 คน   3 คน   1.50 
16. ประกนัภยัรถยนต ์ 9 คน 7 คน   3 คน   5.00 
8.  ตรวจสภาพรถยนตต่์อทะเบยีน 20 คน   4 คน   16 คน   10.00 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 
จากตารางที ่ 4.9  พบวา่ จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน จ าแนกตามการเขา้

รบับรกิารของลกูคา้ พบกวา่ เปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่องจ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ30.50 , ซ่อม
ช่วงล่างเบรคคลชั จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 , ระบบท าความเยน็จ านวน 22 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 11.00 , อุปกรณ์ตกต่างรถยนต ์จ านวน  24 คน คดิเป็นรอ้ยละ  12.00 , ยางรถยนต์ 
จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 3.50 ,ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 1.50 , 
ประกันภัยรถยนต์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ ตรวจสภาพรถยนต์ต่อทะเบียน 
จ านวน 20 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 

 
 

ตารางท่ี 4.10 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทประกนัภยั 

ประเภทประกนัภยั จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ 
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

5. ประเภทที ่1 78 คน   64 คน   14 คน   38.00 
6. ประเภทที ่2 28 คน   13 คน 15 คน   14.50 
7. ประเภทที ่3 75 คน   14 คน 61 คน   37.50 
8. ไม่ไดท้ าประกนัภยั 19 คน   9 คน 10 คน   10.00 
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รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 

จากตารางที ่4.10  พบวา่ จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน จ าแนกตามประเภท
ประกนัภยั พบวา่ ประเภทที ่1 มจี านวน 76 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 38.00,ประเภทที่ 2 จ านวน 29 
คน  คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ,ประเภทที ่3 จ านวน 75 คน   คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 และ ผูท้ ีไ่ม่ไดท้ า
ประกนัภยั จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 

ตารางท่ี 4.11 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 

ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ 
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

1. พนกังานบรษิทั 53 คน   30 คน   23 คน   26.00 
2. คนรูจ้กั 38 คน   24 คน 14 คน   19.50 
3. ตนเอง 89 คน   37 คน 52 คน   44.50 
4. บดิามารดา 11 คน   3 คน 8 คน   5.50 
5. คู่สมรส 3 คน   3 คน 0 คน   1.50 
6. เพื่อนสนิท 6 คน   3 คน 3 คน   3.00 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 

จากตารางที ่4.11  พบวา่ จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน จ าแนกตามผู้มสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจ พบว่า พนักงานบรษิัท มจี านวน 52 คน  คดิเป็นร้อยละ 26.00,คนรู้จกั 
จ านวน 39 คน  คดิเป็นร้อยละ 19.50, ตนเอง จ านวน 89 คน     คดิเป็นร้อยละ 44.50 , บดิา
มารดา จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 5.50  , คู่สมรส จ านวน 3 คน       คดิเป็นร้อยละ 1.50 
และ เพื่อนสนิท จ านวน 6 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 

 

ตารางท่ี 4.12 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุการเขา้รบัการซ่อมบ ารุง 

สาเหตุการเขา้รบัการซ่อมบ ารุง จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ ศนูยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

7. อุบตัเิหตุอื่น 42 คน   11 คน 31 คน   21.00 
8. ครบรอบไมล ์ 67 คน   44 คน   23 คน   33.00 
9. การแจง้เตอืนของรถยนต ์ 30 คน   10 คน   20 คน   15.00 
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10. ตอ้งการตรวจเชค็สภาพรถยนต ์ 11 คน   2 คน   9 คน   5.50 
11. การนดัหมายล่วงหน้า 48 คน   33 คน   15 คน   24.00 
12. อื่นๆ 2 คน   0 คน   2 คน   1.50 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน จ าแนกตามสาเหตุ
การเขา้รบัการซ่อมบ ารุง พบว่า อุบตัเิหตุอื่น จ านวน 42 คน  คดิเป็นร้อยละ 21.00, ครบรอบ
ไมล ์จ านวน 66 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 33.00 ,การแจ้งเตอืนของรถยนต์ จ านวน 30 คน  คดิเป็น
รอ้ยละ 15.00 , ต้องการตรวจเชค็สภาพรถยนต์ จ านวน 11 คน  คดิเป็นร้อยละ 5.50 ,การนัด
หมายล่วงหน้า จ านวน 48 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และอื่นๆ  จ านวน 3 คน   คดิเป็นร้อยละ 
1.50 

ตารางท่ี 4.13 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ 

จ าแนกตามความถี่ จ านวน 
แบ่งตามกลุ่มตวัอยา่ง 

รอ้ยละ 
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

4. 1 ครัง้/ ปี 72 คน 59 คน 13 คน 37.50 
5. 2-3 ครัง้/ ปี 48 คน 16 คน 32 คน 23.00 
3. มากกวา่ 4 ครัง้/ ปี 80 คน 25 คน 55 คน 39.50 

รวม 200 คน 100 คน 100 คน 100.00 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน โดยจ าแนกตาม

ความถี่ในการเขา้รบับรกิาร พบกวา่ มผีูเ้ขา้รบับรกิาร 1 ครัง้ต่อปี จ านวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 
37.50 , ผูเ้ขา้รบับรกิาร 2-3 ครัง้ต่อปี จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 23.00 และผู้เขา้รบับรกิาร 
มากกวา่ 4 ครัง้ต่อปี จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.50  

 โดยสรุปแลว้ผูท้ ีเ่ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิอายุ ระหว่าง26-
35 ปี  ระดบัการศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า ท าอาชพีเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,001-30,000บาท ใช้รถยนต์ยีห่้อฮอนด้า การใช้งานมากกว่า 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี สนิค้า
หรือบริการที่รบับริการเป็นประจ าคือ การเปลี่ยนถ่ายน ้ามนัเครื่องและมีการท าประกนัภัย
ประเภทที ่1 สาเหตุทีเ่ขา้รบับรกิาร เพราะมกีารครบรอบไมล ์มกีารเขา้รบับรกิารปีละ 1 ครัง้ 

 ส่วนผู้ใช้อู่บริการทัว่ไป ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 46-55 มีระดับ
การศกึษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศกึษา ท าอาชเีกษตรกรรม มรีายไดต้ัง้แต่ 40,001-50,000 บาท ใช้
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รถยนตย์ีห่อ้ อซีซูุ  อายกุารใชง้านมากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5ปี การเขา้รบับรกิารซ่อมบ ารุงรกัษา
รถยนต์จะเขา้ไปซ่อมช่วงล่างเบรคคลชั ท าประกนัภยัประเภท3  สาเหตุที่เขา้ไปรบับรกิารก็
เพราะมอุีบตัเิหตุ  ในหนึ่งปีมกีารเขา้รบับรกิารมากกวา่ 4 ครัง้ต่อปี 
 

ตารางท่ี 4.14 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ โดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาค่าเฉลีย่น้อย 

ค าถามแต่ละขอ้ทีใ่สใ่นแบบสอบถาม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

45.สถานทีม่คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 4.825 .3939 
46.สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ 4.825 .3939 
48.มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร 4.805 .3972 
49.มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน 4.790 .4083 
18.มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารงุแต่ละครัง้ 4.775 .4186 
38.มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์ 4.760 .5780 
16. อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีณุภาพ 4.715 .4950 

 

ตารางท่ี 4.14 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ โดยเรยีงจากค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย( ต่อ ) 

ค าถามแต่ละขอ้ทีใ่สใ่นแบบสอบถาม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

39.พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ 4.695 .7103 
43.ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน ผดิพลาดน้อย 4.670 .4714 
22. มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน 4.645 .7428 
44.ช่างทีใ่หค้ าแนะน าในการดแูลการซ่อมไดด้ ี 4.620 .6144 
15. สถานบรกิารมคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีรู่จ้กั 4.610 .6324 
42.จ านวนพนกังานมใีหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ 4.580 .5049 
41.ช่างและพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร 4.570 .7265 
20. ความทนัสมยัของเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซอ่มรถยนต์ 4.565 .7607 
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17.การยอมรบัเมื่อลกูคา้รอ้งขอใหร้บัเปลีย่นแกง้าน 4.525 .5840 
26. ลกูคา้สามารถรบัรถยนตไ์ดห้ากยงัไม่มเีงนิจ่าย 4.525 .9401 
27. มกีารแจกแจงใหเ้หน็ราคาของการใหบ้รกิาร 4.525 .7565 
40.ช่างมคีวามสุภาพ อ่อนน้อมในการใหบ้รกิาร 4.515 .7365 
34.มกีารแจง้ขอ้บกพร่องของรถยนตก์่อนเขา้ซ่อมเพื่อพดูคุยกบัลกูคา้ 4.480 .9666 
21.ความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหาอะไหลท่ีจ่ าเป็น 4.480 .7763 
50.มกีารจดัควิใหบ้รกิารตามล าดบัก่อนหลงั 4.340 .7329 
23.มกีารแจง้ค่าซ่อมรถยนตล์่วงหน้า 4.380 1.0397 
24. ราคาค่าซ่อมรถยนตใ์กลเ้คยีงกบัรา้นคู่แขง่อื่น 4.340 1.1093 
28. ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง 4.300 .8565 
29.สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของลกูคา้ 4.270 .8548 
32.มกีารบนัทกึขอ้มลูของรถยนตท์ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 4.005 .9949 
31.สถานทีจ่อดรถยนตม์คีวามสะดวกส าหรบัผูม้ารบับรกิาร 3.885 1.0944 
35.มกีารใหส้่วนลด และ การปล่อยเครดติเงนิเชื่อ 3.485 1.4970 

 

จากตารางที ่ 4.14  พบวา่ จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน ได้เรยีงจาก
ค่าเฉลีย่สงูสุดจนถึงค าถามที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด เรยีงล าดบักนัดงัต่อไปนี้   สถานที่มคีวามสะอาด
เรยีบร้อย , สถานบรกิารมแีสงสว่างเพยีงพอ , มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการซ่อม
บรกิาร ,มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน ,มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ย่างเหมาะสมกบั
การซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ ,มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต์ ,อะไหล่ทีใ่ชใ้นการให้บรกิาร
มคีุณภาพ, พนักงานมมีนุษยสมัพนัธ์อนัด ียิม้แย้มแจ่มใส่ ,ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน 
ผดิพลาดน้อย, มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอย่างชดัเจน ,ช่างที่ให้ค าแนะน าในการดูแล
การซ่อมไดด้ ี,สถานบรกิารมคีวามน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จกั ,จ านวนพนักงานมใีห้บรกิารอย่าง
เพยีงพอ ,ช่างและพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการให้บรกิาร, ความทนัสมยัของเครื่องมอื
และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการซ่อมรถยนต์ มการยอมรบัเมื่อลูกค้าร้องขอให้รบัเปลี่ยนแก้งาน ,ลูกค้า
สามารถรบัรถยนตไ์ดห้ากยงัไม่มเีงนิจ่าย ,มกีารแจกแจงให้เหน็ราคาของการให้บรกิาร ,ช่างมี
ความสุภาพ อ่อนน้อมในการให้บรกิาร ,มกีารแจ้งขอ้บกพร่องของรถยนต์ก่อนเขา้ซ่อมเพื่อ
พูดคุยกับลูกค้า ,ความรวดเร็วในการจดัซื้อจดัหาอะไหล่ที่จ าเป็น  ,มีการจดัคิวให้บริการ
ตามล าดบัก่อนหลงั ,มกีารแจ้งค่าซ่อมรถยนต์ล่วงหน้า ,ราคาค่าซ่อมรถยนต์ใกล้เคยีงกบัร้าน
คู่แขง่อื่น ,ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง ,สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของลูกค้า ,มี
การบนัทกึขอ้มลูของรถยนตท์ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ,สถานทีจ่อดรถยนตม์คีวามสะดวกส าหรบัผูม้ารบั
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บรกิาร ,มกีารใหส้่วนลด และ การปล่อยเครดติเงนิเชื่อ ทีม่รีะดบันยัส าคญัต ่ากวา่ 0.05  แสดงวา่
ค าถามบนตารางดา้นบนสามารถจ าแนกความแตกต่างของคน 2 กลุ่มได้ 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติขิ ัน้สงูเพื่อน าผล
การวเิคราะหน์ัน้ไปอา้งองิแทนประชากร การน าเสนอผลการวเิคราะห ์การจ าแนกความแตกต่าง 
(Discriminant Analysis) จะประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงันี้ 

1. การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ANOVA  จะรายงานผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของค าถามเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากแต่ละกลุ่ม และสรุปว่ากลุ่มที่ต้องการ
เปรยีบเทยีบมคีวามแตกต่างที่มนีัยส าคญัทางสถิติ โดยจะเรยีงล าดบัตามค่า F-ratio ซึ่งค่านี้จ
แสดงได้ถึงความส าคญัของแต่ละค าถามโดยเรยีงจากค่า F-Ratio มากไปหาค่า F-Ratio น้อย 
จะจ าแนกไดด้งันี้ 

 

ตารางท่ี 4.15  ตารางการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA  โดยเรยีงตามค่า 
f-Ratio จากมากไปหาน้อย 
 

ค าถาม
ขอ้ที ่

ค าถามทีเ่ขยีน
ใน

แบบสอบถาม 

คา่ 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบ
นมาตรา 
ฐาน 

ขนาดความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
f-ratio Sig 

31 

สถานทีจ่อด
รถยนตม์คีวาม
สะดวกส าหรบั
ผูม้ารบับรกิาร 

3.885 1.0944 108.045 130.310 
164.1

69 
.00
0 

41 

ช่างและ
พนกังานมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการ

4.570 .7265 35.280 69.740 
100.1

64 
.00
0 
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ใหบ้รกิาร 

32 

มกีารบนัทกึ
ขอ้มลูของ
รถยนตท์ีเ่ขา้
มาใชบ้รกิาร 

4.005 .9949 66.125 130.870 
100.0

44 
.00
0 

42 

จ านวน
พนกังานมี
ใหบ้รกิารอยา่ง
เพยีงพอ 

4.580 .5049 15.680 35.040 
88.60

3 
.00
0 

40 

ช่างมคีวาม
สุภาพ อ่อน
น้อมในการ
ใหบ้รกิาร 

4.515 .7365 26.645 81.310 
64.88

4 
.00
0 

 
 
 
ตารางท่ี 4.15  ตารางการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA  โดย
เรยีงตามค่า f-ratio จากมากไปหาน้อย (ต่อ)  
 

 

ค าถาม
ขอ้ที ่

ค าถามทีเ่ขยีน
ใน

แบบสอบถาม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบ
นมาตรา 
ฐาน 

ขนาดความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
f-ratio Sig 

23 
มกีารแจง้ค่า
ซ่อมรถยนต์
ล่วงหน้า 

4.380 1.0397 52.020 163.100 
63.15

1 
.00
0 

43 

ช่างมคีวาม
ละเอยีดในการ
ท างาน 
ผดิพลาดน้อย 

4.670 .4714 
10.580 

 
33.640 

 
62.27

2 
.00
0 

35 
มกีารให้
ส่วนลด และ 

3.485 1.4970 
105.125 

 
340.830 

61.07
1 

.00
0 
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การปล่อย
เครดติเงนิเชื่อ 

21 

ความรวดเรว็
ในการจดัซือ้
จดัหาอะไหลท่ี่
จ าเป็น 

4.480 .7763 
24.500 

 
95.420 

 
50.83

8 
.00
0 

50 

มกีารจดัควิ
ใหบ้รกิาร
ตามล าดบั
ก่อนหลงั 

4.340 .7329 
21.780 

 
85.100 

 
50.67

5 
.00
0 

24 

ราคาค่าซ่อม
รถยนต์
ใกลเ้คยีงกบั
รา้นคู่แขง่อื่น 

4.340 1.1093 
44.180 

 
200.700 

 
43.58

6 
.00

0 

 
 
ตารางท่ี 4.15  ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ANOVA  โดย
เรยีงตามค่า f-ratio จากมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ค าถาม
ขอ้ที ่

ค าถามทีเ่ขยีน
ใน

แบบสอบถาม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่ง 
เบน

มาตราฐ
าน 

ขนาดความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
f-ratio Sig 

17 

การยอมรบัเมื่อ
ลกูคา้รอ้งขอให้
รบัเปลีย่นแก้
งาน 

4.525 .5840 11.045 56.830 
38.48

2 
.00
0 

39 

พนกังานมี
มนุษยสมัพนัธ์
อนัด ียิม้แยม้
แจ่มใส ่

4.695 .7103 16.245 84.150 
38.22

4 
.00
0 
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20 

ความทนัสมยั
ของเครื่องมอื
และอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการซ่อม
รถยนต ์

4.565 .7607 14.045 101.110 
27.50

4 
.00
0 

26 

ลกูคา้สามารถ
รบัรถยนตไ์ด้
หากยงัไม่มเีงนิ
จ่าย 

4.525 .9401 
21.125 

 
154.750 

 
27.02

9 
.00
0 

34. 

มกีารแจง้
ขอ้บกพร่อง
ของรถยนต์
ก่อนเขา้ซ่อม
เพื่อพดูคุยกบั
ลกูคา้ 

4.480 .9666 
20.480 

 
165.440 

 
24.51

1 
.00
0 

ตารางท่ี 4.15  ตารางการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ANOVA  โดย
เรยีงตามค่า f-ratio จากมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ค าถาม
ขอ้ที ่

ค าถามทีเ่ขยีน
ใน

แบบสอบถาม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่ง 
เบน

มาตราฐ
าน 

ขนาดความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

f-
ratio 

Sig 

38 
มกีารใหค้ าน า
น าวธิกีารดแูล
รกัษารถยนต ์

4.760 .5780 6.480 60.000 
21.3
84 

.000 

27 

มกีารแจกแจง
ใหเ้หน็ราคา
ของการ
ใหบ้รกิาร 

4.525 .7565 10.125 10.125 
19.3
23 

.000 

44 
ช่างทีใ่ห้
ค าแนะน าใน
การดแูลการ

4.620 .6144 6.480 68.640 
18.6
92 

.000 
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ซ่อมไดด้ ี

16 
อะไหล่ทีใ่ชใ้น
การใหบ้รกิารมี
คุณภาพ 

4.715 .4950 4.205 44.550 
18.6
89 

.000 

22 

มกีารแสดง
ราคาอะไหล่แต่
ละชนิดอยา่ง

ชดัเจน 

4.645 .7428 
8.405 

 
101.390 

 
16.4
14 

.000 

15 
สถานบรกิารมี
ความน่าเชื่อถอื
และเป็นทีรู่จ้กั 

4.610 .6324 5.780 73.800 
15.5
07 

.000 

45 
สถานทีม่คีวาม
สะอาด
เรยีบรอ้ย 

4.825 .3939 2.205 28.670 
15.2
28 

.000 

ตารางท่ี 4.15  ตารางการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ANOVA  โดย
เรยีงตามค่า f-ratio จากมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ค าถาม
ขอ้ที ่

ค าถามทีเ่ขยีน
ใน

แบบสอบถาม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบ

น
มาตราฐ
าน 

ขนาดความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
กลุ่ม 

ขนาดความ
แตกต่าง

ภายในกลุ่ม 

f-
ratio 

Sig 

48 

มเีครื่องมอืและ
อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัในการ
ซ่อมบรกิาร 

4.805 .3972 1.805 29.590 
12.0
78 

.001 

29 

สถานบรกิาร
รถยนตอ์ยูใ่กล้
ทีพ่กัอาศยัของ
ลกูคา้ 

4.270 .8548 5.120 
140.300 

 
7.22

6 
.008 

28 
ท าเลทีต่ ัง้ 
สะดวกในการ
เดนิทาง 

4.300 .8565 
3.920 

 
142.080 

 
5.46

3 
.020 
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18 

มกีารจดัอะไหล่
ไวอ้ยา่ง
เหมาะสมกบั
การซ่อมบ ารุง
แต่ละครัง้ 

4.775 .4186 .845 34.030 
4.91

7 
.028 

46 
สถานบรกิารมี
แสงสวา่ง
เพยีงพอ 

4.825 .3939 .980 42.200 
4.59

8 
.033 

49 

มแีผนการ
บรกิารอยา่ง
ชดัเจนเป็น
ล าดบัข ัน้ตอน 

4.790 .4083 .720 32.460 
4.39

2 
.037 

   

จากตารางที ่4.15  พบว่า เมื่อวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตวัแปรอสิระแต่ละ
ตวัคอื ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตาดของธุรกจิบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์,ดา้นราคา,ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย,ด้านการส่งเสริมการตลาด,ด้านบุคคล,ด้านกระบวนการ และด้าน
กายภาพ  โดยผลการทดสอบด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดยีว (One-
Way Anova) พบว่ามตีวัแปรอสิระจ านวน 7 ตวั ที่มคีวามสามารถอธบิายความแปรปรวนของ
ตวัแปรตาม ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้รบัการซ่อมบ ารุงรกัษาของกลุ่มตวัอย่างจากจ านวน 
200 ตวัอย่าง อย่างมีนัยคญัทางสถิต ิ(P<0.050)  ได้แก่ สถานที่จอดรถยนต์มีความสะดวก
ส าหรบัผูม้ารบับรกิาร , ช่างและพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการให้บรกิาร , มกีารบนัทกึ
ขอ้มลูของรถยนตท์ี่เขา้มาใช้บรกิาร , จ านวนพนักงานมใีห้บรกิารอย่างเพยีงพอ , ช่างมคีวาม
สุภาพ อ่อนน้อมในการให้บรกิาร , มกีารแจ้งค่าซ่อมรถยนต์ล่วงหน้า , ช่างมคีวามละเอยีดใน
การท างาน ผดิพลาดน้อย ,มกีารใหส้่วนลด และ การปล่อยเครดติเงนิเชื่อ, ความรวดเรว็ในการ
จดัซือ้จดัหาอะไหล่ที่จ าเป็น , มกีารจดัควิให้บรกิารตามล าดบัก่อนหลงั ,การยอมรบัเมื่อลูกค้า
รอ้งขอใหร้บัเปลี่ยนแก้งาน ,พนักงานมมีนุษยสมัพนัธ์อนัด ียิม้แยม้แจ่มใส่, ความทนัสมยัของ
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมรถยนต,์ มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต์,  ช่างที่
ใหค้ าแนะน าในการดูแลการซ่อมได้ดี , อะไหล่ที่ใช้ในการให้บรกิารมคีุณภาพ ,สถานบรกิารมี
ความน่าเชื่อถอืและเป็นทีรู่จ้กั ,สถานที่มคีวามสะอาดเรยีบร้อย ,มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ทนัา
มยัในการซ่อมบรกิาร ,ท าเลที่ตัง้ สะดวกในการเดนิทาง ,มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ย่างเหมาะสมกบั
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การซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ ,สถานบรกิารมแีสงสว่างเพยีงพอ ,มแีผนการบรกิารอย่างชดัเจนเป็น
ล าดบัข ัน้ตอน 

 

  2. การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ Chi-Square จะแสดงตารางไขว้
ระหว่าง กลุ่มที่ผู้ตอบแบบสอบถามสงักดั กบั ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเชิงลกัษณะ และ
รายงานผลการทดสอบความแตกต่าง วา่แตกต่างในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.16  แสดงขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 

ล าดบั
ที ่

ค าถามขอ้มลูส่วนบุคคล 
ค่าPearson 

Chi-
Square 

1 เพศ 0.000 
2 อาย ุ 0.000 

ตารางท่ี 4.16  แสดงขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 (ต่อ) 

ล าดบั
ที ่

ค าถามขอ้มลูส่วนบุคคล 
ค่าPearson 

Chi-
Square 

3 สถานภาพ 0.034 
4 ระดบัการศกึษา 0.000 
5 อาชพี 0.000 
6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 0.001 
7 ท่านเลอืกรบับรกิารทีไ่หน 0.000 
8 ประเภทรถยนตข์องท่าน 0.012 
9 ท่านใชร้ถยนตเ์ป็นระยะเวลานานเท่าไร 0.000 
10 สนิคา้หรอืบรกิารทีท่่านมกัจะเขา้รบับรกิารเป็นประจ า 0.000 
11 รถยนตข์องท่านมกีารท าประกนัภยัรถยนตป์ระเภทใด 0.000 
12 ผูท้ีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจในการน ารถยนตเ์ขา้บ ารุงรกัษา 0.045 
13 ท่านน ารถยนตเ์ขา้รบับรกิารซ่อมบ ารุงรกัษาเนื่องจากสาเหตุใด 0.000 
14 ความถี่ในการเขา้รบับรกิารต่อปี 0.000 
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จากตารางที ่4.16 แสดงขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามระหวา่งกลุ่มผู้เลอืกใช้
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป จ านวน 200 คน  ที่มรีะดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.050  

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 4.16  กลุ่มที่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิดสอบด้วย Chi-Square 
(ต่อ)   

ค าถามที่
เขยีนใน
แบบสอบ 
ถาม 

กลุ่มที ่1 กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร 
กลุ่มที ่2 กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิาร

ทัว่ไป 

เพศ 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
เพศหญงิ , ตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อย
ทีสุ่ด เพศชาย 

ตวัเลอืกที่ถูกเลือกมากที่สุดคอืเพศ
ชายตวัเลือกที่ถูกเลอืกน้อยที่สุดคือ
เพศหญงิ 

อายุ 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากที่สุดคอื 26-
35 ปี ตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อยที่สุด
มากกวา่ 56 ปี 

ตวัเลอืกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 46-
55 ปีตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อยที่สุดคอื 
36-45 ปี 

สถานภาพ 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ  
โสดตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อยที่สุด  
สมรส 

ตัว เลือกที่ถู กเลือกมากที่สุ ดคือ  
สมรส , ตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อยที่สุด
คอื อื่นๆ 

ระดบั
การศกึษา 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ  
ปรญิญาตรี/เทยีบเท่า , ตวัเลอืกที่
ถูกเลอืกน้อยที่สุด  ปรญิญาโท/สูง
กวา่ 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ ต ่า
กวา่มธัยมศกึษา, ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยทีสุ่ดคอื ปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 

อาชพี ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ ตัว เลือกที่ถู ก เลือกมากที่สุ ดคือ 
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อาชีพราชการตวัเลือกที่ถูกเลือก
น้อยทีสุ่ด คอื อื่นๆ 

เกษตรกรรม, ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยทีสุ่ดคอื พนกังานเอกชน 

รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
15,000-30,000,ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยทีสุ่ด คอื มากกวา่ 50,001 

ตัว เลือกที่ถู กเลือกมากที่สุ ดคือ
45,001-50,000 , ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยทีสุ่ดคอื มากกวา่ 50,001 

ท่านเลอืก
รบับรกิารที่
ไหน 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
ศูนย์บริการเฉพาะ,ตวัเลือกที่ถูก
เลอืกน้อยทีสุ่ด คอื อู่บรกิารทัว่ไป 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ อู่
บริการทัว่ไป, ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยทีสุ่ด ศนูยบ์รกิารเฉพาะ 

 

 

ตารางท่ี 4.16 กลุ่มที่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิดสอบด้วย Chi-Square 
(ต่อ)   

ค าถามทีเ่ขยีนใน
แบบสอบถาม 

กลุ่มที ่1 กลุ่มผูเ้ลอืกใช้
ศนูยบ์รกิาร 

กลุ่มที ่2 กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิาร
ทัว่ไป 

ประเภทรถยนต์
ของท่าน 

ตวัเลือกที่ถูกเลอืกมากที่สุดคือ 
ฮอนด้าตวัเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ด คอื นิสสนั 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
โตโยต้า, ตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อย
ทีสุ่ดคอื นิสสนั 

ท่านใชร้ถยนตเ์ป็น
เวลานานเท่าไร 

ตวัเลือกที่ถูกเลอืกมากที่สุดคือ
มากกว่า 6 เดอืน ไม่เกนิ 1 ปี, 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยที่สุด คอื 
มากกวา่ 5 ปี 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
ม ากกว่ า  3 ปี  ไ ม่ เ กิน  5 ปี , 
ตวัเลือกที่ถูกเลือกน้อยที่สุดคือ 
น้อยกวา่ 6 เดอืน 

สนิคา้หรอืบรกิาร
ทีท่่านมกัจะเขา้รบั
บรกิารเป็นประจ า 

ตวัเลือกที่ถูกเลอืกมากที่สุดคือ 
เ ป ลี่ ย น ถ่ า ยน ้ า มัน เ ค รื่ อ ง , 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยที่สุด คอื 
ตัง้ศนูยถ่์วงลอ้ 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
ช่วงล่างเบรคคลชั, ตวัเลอืกที่ถูก
เลอืกน้อยทีสุ่ดคอื ยางรถยนต ์

รถยนตข์องท่านมี
การท าประกนัภยั
รถยนตป์ระเภทใด 

ตวัเลือกที่ถูกเลอืกมากที่สุดคือ 
ประกนัภยัชัน้ 1, ตวัเลอืกที่ถูก
เลือกน้อยที่สุด คือ ไม่ได้ท า
ประกนัภยั 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
ประภยัชัน้ 3, ตวัเลอืกที่ถูกเลอืก
น้อยทีสุ่ดคอื ประกนัภยัชัน้ 2 

ผูท้ีม่สี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจเขา้

ตวัเลือกที่ถูกเลอืกมากที่สุดคือ 
ตนเอง, ตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อย

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
ตนเอง, ตวัเลือกที่ถูกเลือกน้อย
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รบับรกิารรถยนต์
ของท่าน 

ทีสุ่ด คอื บดิามารดา ทีสุ่ดคอื พนกังานบรษิทั 

ท่านน ารถยนตเ์ขา้
รบับรกิารซ่อม
บ ารุงรกัษา
เนื่องจากสาเหตุใด 

ตวัเลือกที่ถูกเลอืกมากที่สุดคือ 
ครบรอบไมล์, ตัวเลือกที่ถูก
เลอืกน้อยทีสุ่ด คอื อุบตัเิหตุอื่น 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ 
อุบตัเิหตุอื่น, ตวัเลอืกที่ถูกเลือก
น้อยทีสุ่ดคอื ตรวจเชค็รถยนต ์

ความถี่ในการเขา้
รบับรกิารต่อปี 

ตวัเลือกที่ถูกเลอืกมากที่สุดคือ 
1 ครัง้ต่อปี  , ตัวเลือกที่ถูก
เลอืกน้อยที่สุด คอื มากกว่า 4 
ครัง้ต่อปี 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากทีสุ่ดคอื 2-
3ครัง้ ต่อปี, ตัวเลือกที่ถูกเลือก
น้อยทีสุ่ดคอื 1ครัง้ต่อปี 

 

 

แผนภมิูท่ี 4.1 แสดงความแตกต่างในเรื่อง เพศ 

ตารางท่ี 4.17 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามเพศ 

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม 

 ศุนยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

เพศ 
ชาย จ านวน 36.00 63.00 99.00 

หญงิ จ านวน 64.00 37.00 101.00 

รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 
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แผนภมูทิี ่4.1 และตารางที ่4.18 ทีแ่สดงความแตกต่างของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม 
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่องเพศของผู้ตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป พบว่า ในเพศชายมีเลอืกเขา้
ใช้อู่บริการทัว่ไปมากกว่าเพศหญิงที่เลอืกใช้ศูนยบรกิารเฉพาะ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่
0.000 

 

 

แผนภมิูท่ี 4.2 แสดงความแตกต่างในเรื่องอาย ุ

ตารางท่ี 4.18 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามอาย ุ

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม 

ศนูยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

อายุ 

18-25 จ านวน 17.00 1.00 18.00 

26-35 จ านวน 31.00 16.00 47.00 

36-45 จ านวน 16.00 14.00 30.00 
46-55 จ านวน 32.00 42.00 74.00 

มากกวา่ 56 จ านวน 4.00 27.00 31.00 
รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 

 

แผนภูมทิี่ 4.2 และตารางที่ 4.19 ที่แสดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู้เลือกใช้ศูนยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลือกใช้อู่บริการทัว่ไป 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีอ่ายรุะหวา่ง 26-35 ปี มกีารเลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะมากกวา่กลุ่ม
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ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไปทีม่ชี่วงอาย ุ46-55 ปี จงึจะตดัสนิใจเขา้รบับรกิารที่อู่บรกิารทัว่ไป อย่าง
มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.00 

 

แผนภมิูท่ี 4.3 แสดงความแตกต่างในเรื่องสภานภาพ 

ตารางท่ี 4.19 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามสถานภาพ 

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

สถานภาพ 

โสด จ านวน 55.00 39.00 94.00 

สมรส จ านวน 43.00 54.00 97.00 

อื่นๆ จ านวน 2.00 7.00 9.00 
รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 

 

 แผนภูมทิี่ 4.3 และตารางที่ 4.19 ที่แสดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง สถานภาพ  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป พบว่า กลุ่ม
ผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิาเฉพาะจะมสีภานภาพโสด ไม่มภีาระทางครอบครวัจงึเขา้ศูนยบ์รกิารเฉพาะ
ไม่กงัวลเรื่องค่าใชจ้่ายในการเขา้ใช้บรกิาร ส่วนผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไปมสีถานภาพสมรสแล้ว
นัน้ มภีาระผูกพนัทางครอบครวัการใช้จ่ายต้องระมดัระวงั อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติที ่
0.024 
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แผนภมิูท่ี 4.4 แสดงความแตกต่างในเรื่องระดบัการศกึษา 

ตารางท่ี 4.20 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

ระดบั
การศกึษา 

ต ่ากวา่มธัยม จ านวน 14.00 52.00 66.00 

ปรญิญาตร ี จ านวน 78.00 41.00 119.00 

โท หรอื สงูกวา่ จ านวน 8.00 6.00 14.00 
อื่นๆ จ านวน 0.00 1.00 1.0.000 
รวม จ านวน 100.00 100.00 200 

 

   แผนภมูทิี ่4.4 และตารางที ่4.20 ทีแ่สดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง ระดบัการศกึษา  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า  ผู้ที่
เลอืกศูนยบ์รกิารเฉพาะมรีะดบัการศกึษาตัง้แต่ปริญญาตรี/เทียบเท่า ส่วนผู้เลอืกใช้อู่บริการ
ทัว่ไป พบว่า มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติที ่
0.000 
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แผนภมิูท่ี 4.5 แสดงความแตกต่างในเรื่องอาชพี 

ตารางท่ี 4.21 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามอาชพี 

 

กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิารทัว่ไป 

อาชพี 

ราชการ จ านวน 28.00 0.00 28.00 

วสิาหกจิ จ านวน 8.00 11.00 19.00 
พนง.เอกชน จ านวน 15.00 10.00 25.00 
ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 14.00 19.00 33.00 
เกษตรกรรม จ านวน 33.00 48.00 81.00 
แม่บา้น จ านวน 2.00 0.00 2.00 
อื่นๆ จ านวน 0.00 12.00 12.00 
รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 

 

  แผนภูมทิี่ 4.5 และตารางที่ 4.21 ที่แสดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง อาชีพ  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า  ผู้ที่
เลือกศูนย์บริการเฉพาะมีอาชีพรฐัวสิาหกิจ  ส่วนผู้เลือกใช้อู่บริการทัว่ไป พบว่า มีอาชีพ
เกษตรกรรม อยา่งมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.000 
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แผนภมิูท่ี 4.6 แสดงความแตกต่างในเรื่อง รายได ้

ตารางท่ี 4.22 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามรายได ้

 

กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ต่ากวา่ 15000 จ านวน 7.00 2.00 9.00 
15001-30000 จ านวน 45.00 25.00 70.00 
30001-40000 จ านวน 16.00 17.00 33.00 
40001-50000 จ านวน 29.00 55.00 84.00 
มากกวา่50001 จ านวน 3.00 1.00 4.00 

รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 
   

แผนภูมทิี่ 4.6 และตารางที่ 4.22 ที่แสดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง รายได้  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า  ผู้ที่
เลอืกศนูยบ์รกิารเฉพาะมรีายไดเ้ฉลีย่ 15,001-20,000 บาท ส่วนผูเ้ลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า 
มรีายไก ้30,001-50,000 บาท อยา่งมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.001 
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แผนภมิูท่ี 4.7 แสดงความแตกต่างในเรื่อง ประเภทรถยนตข์องท่าน 

ตารางท่ี 4.23 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามประเภทรถยนต ์

 

กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม 

ศุนยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

ประเภท
รถยนต์
ของท่าน 

โตโยตา้ จ านวน 24.00 25.00 49.00 

ฮอนดา้ จ านวน 46.00 25.00 71.00 
อซีซูุ จ านวน 15.00 29.00 44.00 
มติรซบูชิ ิ จ านวน 2.00 7.00 9.00 
เชฟโรแลต จ านวน 9.00 12.00 21.00 
นิสสนั จ านวน 4.00 2.00 6.00 

รวม Count 100.00 100.00 200.00 
 

  แผนภูมทิี่ 4.7 และตารางที่ 4.23 ที่แสดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง ประเภทรถยนต์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  กลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า ผู้ที่
เลอืกศูนยบ์รกิารเฉพาะใช้รถยนต์ฮอนด้าซึ่งศูนยบ์รกิารเฉพาะฮอนด้าตัง้อยู่ในต าบลบ้านส้อง
และต าบลพระแสง สะดวกแก่การเดินทางของเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า ท าให้เลือกที่จะเข้า
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ ส่วนผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป พบว่า มใีช้รถยนต์โตโยต้า ในอ าเภอเวยีงสระ
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี ไม่มศีนูยโ์ตโยโต ้อยูใ่นพืน้ทีอ่ าเภอเวยีงสระ มอียูต่่างอ าเภอท าให้ เจ้าของ
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รถยนตโ์ตโยตา้ไม่สะดวกแก่การเดนิทางขา้มอ าเภอไปใช้บรกิารที่ศูนยบ์รกิาเฉพาะโตโยต้า จงึ
เลอืกเขา้ใชบ้รกิารทีอู่่บรกิารทัว่ไปในอ าเภอเวยีงสระแทน มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.012 

 

แผนภมิูท่ี 4.8 แสดงความแตกต่างในเรื่อง ระยะเวลาการใชร้ถยนต ์

ตารางท่ี 4.24 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์Crosstap จ าแนกตามระยะเวลาการใชร้ถยนต ์

 

กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม 

ศุนยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

ท่านใชร้ถยนต์
เป็นระยะ
เวลานาน
เท่าไร 

น้อยกวา่ 6 จ านวน 6.00 0.00 6.00 
มากกวา่ 6 ไม่เกนิปี จ านวน 51.00 8.00 59.00 
มากกวา่ 1 ไม่เกนิ 3 จ านวน 22.00 20.00 42.00 
มากกวา่ 3 ไม่เกนิ 5 จ านวน 19.00 60.00 79.00 
ตัง้แต่ 5 ปี จ านวน 2.00 12.00 14.00 
รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 

 

   

 แผนภมูทิี ่4.8 และตารางที ่4.24 ทีแ่สดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ในเรื่อง ระยะเวลาการใช้รถยนต์ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า 
ผู้ที่เลอืกศูนย์บรกิารเฉพาะใช้รถยนตมากกว่า 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1ปี ส่วนผู้เลอืกใช้อู่บรกิาร
ทัว่ไป พบวา่ มใีชร้ถยนตม์ากกวา่ 3ปีแต่ไม่เกนิ5ปี อยา่งมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.000 
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แผนภมิูท่ี 4.9 กราฟแสดงความแตกต่างในเรื่อง สนิคา้ทีท่่านมกัจะเขา้รบับรกิารเป็นประจ า 

ตารางท่ี 4.25 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์Crosstap จ าแนกตามเรื่อง สนิคา้หรอืบรกิารทีท่่านมกัจะ
เขา้รบับรกิารเป็นประจ า 

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

สนิคา้หรอื
บรกิารที่
ท่านมกัจะ
เขา้รบั
บรกิาร
เป็น
ประจ า 

เปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง จ านวน 58.00 6.00 64.00 
ช่วงล่างเบรคคลชั จ านวน 7.00 46.00 53.00 
ระบบท าความเยน็ จ านวน 13.00 8.00 21.00 
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ จ านวน 8.00 16.00 24.00 
ยางรถยนต ์ จ านวน 4.00 2.00 6.00 
ตัง้ศนูยถ่์วงลอ้ จ านวน 0.00 3.00 3.00 
ประกนัภยัรถยนต ์ จ านวน 6.00 3.00 9.00 
ตรวจสภาพรถยนตต่์อ
ทะเบยีน 

จ านวน 4.00 16.00 20.00 

รวม จ านวน 100.00 100.00 20.000 
 
แผนภมูทิี่ 4.9 และตารางที่ 4.25 ที่แสดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ

กลุ่ม กบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง สนิค้าหรอืบรกิารที่มกัจะเขา้
รบับรกิารเป็นประจ า ของผู้ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนยบ์ริการเฉพาะ กบั กลุ่มผู้
เลือกใช้อู่บริการทัว่ไป พบว่า ผู้ที่เลือกศูนย์บริการเฉพาะเข้าไปใช้บริการด้านเปลี่ยนถ่าย



73 
 

น ้ามนัเครื่อง รองลงมาจะเป็นเรื่องของการท าประกนัภยั บางครัง้ที่ศูนยบ์รกิารเฉพาะมกัจะขาย
ประกนัควบคู่กบัการให้บรกิารในด้านอื่นๆ ส่วนผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป เขา้ไปใช้บรกิารด้าน
ช่วงล่างเบรคคลชั รองลงมาจะเป็นเรื่องของการตรวจสภาพรถยนต์ ที่ศูนยบ์รกิารจะไม่มกีาร
ตรวจสภาพต่อทะเบยีนรถรยนตเ์หมอืนที่อู่บรกิารทัว่ไปม ีท าให้ยอดการเขา้ใช้บรกิารมจี านวน
มากอยา่งมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.000 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 4.10 แสดงความแตกต่างในเรื่อง รถยนตม์กีารท าประกนัภยัรถยนตป์ระเภทใด 

ตารางท่ี 4.26 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ Crosstap จ าแนกตามการท าประกนัภยัรถยนต ์

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

รถยนตข์องท่านมี
การท าประกนัภยั
รถยนตป์ระเภทใด 

ประเภท 1 จ านวน 64.00 14.00 78.00 

ประเภท 2 จ านวน 13.00 15.00 28.00 

ประเภท 3 จ านวน 14.00 61.00 75.00 
ไม่ไดท้ า จ านวน 9.00 10.00 19.00 

รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 
    

แผนภมูทิี ่4.10 และตารางที ่4.26 ทีแ่สดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ในเรื่อง การท าประกนัภยัรถยนต์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า 
กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะจะมกีารท าประกนัภยัชัน้ 1 รองลงมาจะเป็นการท าประกนัภยั
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ชัน้ 2 แต่กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไปจะมกีารท าประกนัภยัชัน้ 3 รองลงมาจะไม่ไดท้ าประกนัภยั
รถยนต ์อยา่งมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.000 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 4.11 แสดงความแตกต่างในเรื่องผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ   

ตารางท่ี 4.27 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์Crosstap จ าแนกตามผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิ 

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

ในการน ารถยนต์
ซ่อมบ ารงัรกัษา 
ใครมสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจของ

ท่าน 

พนง.บรษิทั จ านวน 30.00 23.00 53.00 

คนรูจ้กั จ านวน 24.00 14.00 38.00 

ตนเอง จ านวน 37.00 52.00 89.00 
บดิามารดา จ านวน 3.00 8.00 11.00 
คู่สมรส จ านวน 3.00 0.00 3.00 
เพื่อนสนิท จ านวน 3.00 3.00 6.00 

รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 
 
แผนภมูทิี ่4.11 และตารางที ่4.27 ทีแ่สดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ

กลุ่ม กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในเรื่อง ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มผู้เลือกใช้ศูนย์บรกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลือกใช้อู่บริการทัว่ไป 
พบวา่ กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะตนเองเป็นผูต้ดัสนิใจเขา้รบับรกิาร รองลงมาจะเป็นการ
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ท าพนกังานจากบรษิทั แต่กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไปจะเป็นตนเองเป็นผูต้ดัสนิใจเขา้รบับรกิาร 
รองลงมาจะเป็นพนกังานจากบรษิทัอยา่งมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.000 
 

 

แผนภมิูท่ี 4.12 แสดงความแตกต่างในเรื่องสาเหตุการน ารถยนตเ์ขา้บ ารุงรกัษา  

ตารางท่ี 4.28 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์Crosstap ตามสาเหตุการน ารถยนตเ์ขา้บ ารุงรกัษา 

  กลุ่มผูเ้ลอืกใชบ้รกิาร 

รวม ศุนยบ์รกิาร
เฉพาะ 

อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

ท่านน ารถยนต์
เขา้รบับรกิาร

ซ่อม
บ ารุงรกัษา
เนื่องจาก
สาเหตุใด 

อุบตัเิหตุ จ านวน 11.00 31.00 42.00 
ครบไมล ์ จ านวน 44.00 23.00 67.00 
การแจง้เตอืนรถยนต ์ จ านวน 10.00 20.00 30.00 
ตรวจเชค็สภาพรถ จ านวน 2.00 9.00 11.00 
การนดัหมาย จ านวน 33.00 15.00 48.00 
อื่นๆ จ านวน 0.00 2.00 2.00 
รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 

   
แผนภมูทิี ่4.12 และตารางที ่4.28 ทีแ่สดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ

กลุ่ม กบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ในเรื่อง สาเหตุการน ารถยนตเ์ขา้รขัอง
ผูต้อบแบบสอบถาม  กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป พบว่า 
กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะจะมกีารท าประกนัภยัชัน้ 1 รองลงมาจะเป็นการท าประกนัภยั
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ชัน้ 2 แต่กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไปจะมกีารท าประกนัภยัชัน้ 3 รองลงมาจะไม่ไดท้ าประกนัภยั
รถยนต ์อยา่งมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.045 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 4.13 แสดงความแตกต่างในเรื่อง ความถีใ่นการเขา้รบับรกิารต่อปี 

ตารางท่ี 4.29 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์Crosstap จ าแนกตามความถี่การเขา้รบับรกิารต่อปี 

  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
รวม ศุนยบ์รกิาร

เฉพาะ 
อู่บรกิาร
ทัว่ไป 

ความถี่ในการ
เขา้รบับรกิาร

ต่อปี 

1ครัง้ต่อปี จ านวน 59.00 13.00 72.00 

2-3ครัง้ต่อปี จ านวน 16.00 32.00 48.00 
มากกวา่ 4 ครัง้ จ านวน 25.00 55.00 80.00 

รวม จ านวน 100.00 100.00 200.00 
 
  แผนภมูทิี ่4.13 และตารางที ่4.29 ทีแ่สดงความแตกต่างของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละ
กลุ่ม กบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ในเรื่อง ความถี่ในการเขา้รบับรกิารต่อ
ปี ของผูต้อบแบบสอบถาม  กลุ่มผูเ้ลอืกใช้ศูนยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป 
พบวา่ กลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิารเฉพาะจะเขา้ใช้บรกิาร 1ครัง้ต่อปี  แต่กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิาร
ทัว่ไปจะมกีารท าประกนัภยัชัน้ เขา้ใช้บรกิาร 2-3 ครัง้ต่อปี  อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิตทิี ่
0.000 

3. การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช ้Discriminant Analysis จะแสดงสมการเส้นตรงที่
สามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม พรอ้มประเมนิความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง 
ตารางท่ี 4.30   ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients  
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 Function 1 
15. สถานบรกิารมคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีรู่จ้กั .054 
16. อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีณุภาพ .311 
17.การยอมรบัเมื่อลกูคา้รอ้งขอใหร้บัเปลีย่นแกง้าน -.039 
18.มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารงุแต่ละครัง้ -.861 
19. มกีารจดัอะไหล่อื่นไวบ้รกิารอยา่งเหมาะสม -1.489 
20. ความทนัสมยัของเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซอ่มรถยนต์ .672 
21.ความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหาอะไหลท่ีจ่ าเป็น .854 
22. มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน -1.193 
23.มกีารแจง้ค่าซ่อมรถยนตล์่วงหน้า 2.545 
24. ราคาค่าซ่อมรถยนตใ์กลเ้คยีงกบัรา้นคู่แขง่อื่น .256 
25. มกีารบรกิารช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ -.565 
26. ลกูคา้สามารถรบัรถยนตไ์ดห้ากยงัไม่มเีงนิจ่าย -.855 
27. มกีารแจกแจงใหเ้หน็ราคาของการใหบ้รกิาร 2.322 
28. ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง .540 
29.สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของลกูคา้ -.162 
30.สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีท่ างานของลกูคา้ .168 
31.สถานทีจ่อดรถยนตม์คีวามสะดวกส าหรบัผูม้ารบับรกิาร .144 
32.มกีารบนัทกึขอ้มลูของรถยนตท์ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร .158 
33.มกีารโทรตดิต่อลกูคา้เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอทางโทรศพัท ์ -.435 
34.มกีารแจง้ขอ้บกพร่องของรถยนตก์่อนเขา้ซ่อมเพื่อพดูคุยกบัลกูคา้ -1.438 
35.มกีารใหส้่วนลดและการปล่อยเครดติเงนิเชื่อ .965 
36.มกีารแจกของแถม ของช าร่วยในช่วงเทศกาลกบัลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ -.125 
37.การประชาสมัพนัธข์องสถานบรกิารมคีวามโดดเด่น -.108 
38.มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์ -1.241 
39.พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ 3.908 
40.ช่างมคีวามสุภาพ อ่อนน้อมในการใหบ้รกิาร -.947 
 
 
 
ตารางท่ี 4.30   ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ)  
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 Function 1 
41.ช่างและพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร .219 
42.จ านวนพนกังานมใีหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ .177 
43.ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน ผดิพลาดน้อย -.277 
44.ช่างทีใ่หค้ าแนะน าในการดแูลการซ่อมไดด้ ี -.153 
45.สถานทีม่คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 1.504 
46.สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ .427 
47.มป้ีายบอกแผนงานซ่อมชดัเจน -1.119 
48.มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร .091 
49.มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน -.642 
50.มกีารจดัควิใหบ้รกิารตามล าดบัก่อนหลงั .361 
(Constant) -16.245 

 

จากตารางที ่4.30 แสดงค่า Canonical Discriminant Function Coefficients  จะแสดง
สมการดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 

โดยตวัแปรมคีวามหมายดงันี้ 

X1 = สถานบรกิารมคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีรู่จ้กั 
X2 = อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีุณภาพ 
X3 = การยอมรบัเมื่อลกูคา้รอ้งขอใหร้บัเปลีย่นแกง้าน 
X4 = มกีารจดัอะไหลไ่วอ้ยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ 
X5 = การจดัอะไหล่อื่นไวบ้รกิารอยา่งเหมาะสม 
X6 = ความทนัสมยัของเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมรถยนต์ 
X7 = ความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหาอะไหล่ทีจ่ าเป็น 
X8 = มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน 

0…054x1+0.0311x2-0.039x3-0.861x4-1.489x5+0.672x6+0.854x7-1.193x8+2.545x9 

+0.256x10-0.565x11-0.855x12+2.322x13+0.540x14-0.162x15-0.168x16+0.144x17 

+0.0158x18-0.435x19-1.438x20+0.965x21-0.125x22-0.108x23-1.241x24+3.908x25 

-0.947x26+0.219x27+0.177x28-0.277x29-0.153x30+1.504x31+0.427x32-1.119x33 

+0.091x34-0.642x35-0.642x36+0.361x37-16.245 

Y= 
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X9 = มกีารแจง้ค่าซ่อมรถยนตล์่วงหน้า 
X10 = ราคาค่าซ่อมรถยนตใ์กลเ้คยีงกบัรา้นคู่แขง่อื่น 
X11 = มกีารบรกิารช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ 
X12 = ลกูคา้สามารถรบัรถยนตไ์ดห้ากยงัไมม่เีงนิจ่าย 
X13 = มกีารแจกแจงใหเ้หน็ราคาของการใหบ้รกิาร 
X14= ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง 
X15 = สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของลกูคา้ 
X16 = สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีท่ างานของลกูคา้ 
X17 = สถานทีจ่อดรถยนตม์คีวามสะดวกส าหรบัผูม้ารบับรกิาร 
X18 = มกีารบนัทกึขอ้มลูของรถยนตท์ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 
X19 = มกีารโทรตดิต่อลกูคา้เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอทางโทรศพัท์ 
X20 = มกีารแจง้ขอ้บกพร่องของรถยนตก์่อนเขา้ซ่อมเพื่อพดูคุยกบัลกูคา้ 
X21 = มกีารใหส้่วนลด และ การปล่อยเครดติเงนิเชื่อ 
X22 = มกีารแจกของแถม ของช าร่วยในช่วงเทศกาลกบัลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
X23 = การประชาสมัพนัธข์องสถานบรกิารมคีวามโดดเด่น 
X24 = มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์
X25 = พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ 
X26 = ช่างมคีวามสุภาพ อ่อนน้อมในการใหบ้รกิาร 
X27 = ช่างและพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร 
X28 = จ านวนพนกังานมใีหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ 
X29 = ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน ผดิพลาดน้อย 
X30 = ช่างทีใ่หค้ าแนะน าในการดแูลการซ่อมไดด้ ี
X31 = สถานทีม่คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 
X32 = สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ 
X33 = มป้ีายบอกแผนงานซ่อมชดัเจน 
X34 = มเีครื่องมอืและอุปกรรท์ีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร 
X35 = มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน 
X36 = มกีารจดัควิใหบ้รกิารตามล าดบัก่อนหลงั 
 
 
 

ตารางท่ี 4.31   ตาราง Structure Matrix   
 

 Function 1 
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สถานทีจ่อดรถยนตม์คีวามสะดวกส าหรบัผูม้ารบับรกิาร  .240 
ช่างและพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร .188 
มกีารบนัทกึขอ้มลูของรถยนตท์ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร .188 
จ านวนพนกังานมใีหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ .177 
ช่างมคีวามสุภาพ อ่อนน้อมในการใหบ้รกิาร .151 
มกีารแจง้ค่าซ่อมรถยนตล์่วงหน้า .149 
มกีารใหส้่วนลด และ การปล่อยเครดติเงนิเชื่อ .148 
ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน ผดิพลาดน้อย .147 
ความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหาอะไหล่ทีจ่ าเป็น .134 
การยอมรบัเมื่อลกูคา้รอ้งขอใหร้บัเปลีย่นแกง้าน .134 
ราคาค่าซ่อมรถยนตใ์กลเ้คยีงกบัรา้นคู่แขง่อื่น .124 
มกีารจดัควิใหบ้รกิารตามล าดบัก่อนหลงั .116 
พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ .116 
อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีุณภาพ .098 
มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์ -.098 
ลกูคา้สามารถรบัรถยนตไ์ดห้ากยงัไมม่เีงนิจ่าย .093 
มกีารแจง้ขอ้บกพร่องของรถยนตก์่อนเขา้ซ่อมเพื่อพดูคุยกบัลกูคา้ .087 
ความทนัสมยัของเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมรถยนต์ .082 
มกีารแจกแจงใหเ้หน็ราคาของการใหบ้รกิาร .081 
ช่างทีใ่หค้ าแนะน าในการดแูลการซ่อมไดด้ ี .081 
มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน .076 
สถานบรกิารมคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นทีรู่จ้กั .074 
สถานทีม่คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย .073 
มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร .065 
สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของลกูคา้ -.050 
ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการเดนิทาง -.044 
สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ .042 
มกีารจดัอะไหลไ่วอ้ยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ -.040 
 
ตารางท่ี 4.31   ตาราง Structure Matrix  (ต่อ) 
 

 Function 1 
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มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน -.039 
มกีารบรกิารช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ -.026 
มกีารแจกของแถม ของช าร่วยในช่วงเทศกาลกบัลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ .023 
มป้ีายบอกแผนงานซ่อมชดัเจน .022 
มกีารจดัอะไหล่อื่นไวบ้รกิารอยา่งเหมาะสม -.020 
มกีารโทรตดิต่อลกูคา้เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอทางโทรศพัท์ -.017 
การประชาสมัพนัธข์องสถานบรกิารมคีวามโดดเด่น -.017 
สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีท่ างานของลกูคา้ .001 

 

ตารางที ่4.31 Structure Matrix  แสดงขนาดของค าถามเชงิปรมิาณท าค าถามโดยเรยีง 
ตามล าดบัจากค่ามากไปหาค่าน้อย ใช้ส าหรบัการเปรยีบเทยีบระหว่าง ผลการวเิคราะห์ One-
Way Anova และ Discriminant Analysis  
 

ตารางท่ี 4.32  ตาราง Wilks' Lambda 

Test of 
Function(s) 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 .065 491.676 36 .000 
 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่มตวัแปรตาม 
โดยค่า Wilks' Lambda มคี่าเท่ากบั 0.062  และมคีวามสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการ
เสน้ตรงอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .000 

ตารางท่ี 4.33 ตาราง Eigenvalue 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 
Canonical 
Correlation 

1 14.356a 100.0 100.0 .967 
 

 จากตารางที ่4.33 สมการเสน้ตรง มคีวามสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง
นกัศกึษา 2 กลุ่ม  โดยมคี่า R2  เท่ากบั 93.70% (.9672)  
 

ตารางท่ี 4.34  ตาราง Functions at Group Centroids 
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ท่านเลือกรบับริการท่ีไหน 
Function 

1 

ศนูยบ์รกิารเฉพาะ 3.770 
อู่บรกิารทัว่ไป -3.770 

 

 

จากตารางที ่4.34 แสดงค่ากลางส าหรบักลุ่มส าหรบั Canonical Varible  โดยทีค่่ากลาง
ของกลุ่ม 1 ผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  คอื 3.770, ส่วนกลุ่ม 2 ผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป คอื -
3.770 ซึง่ค่ากลางของ 2 กลุ่มมคีวามต่างกนั แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 4.35  ตาราง Classification Results 

  Predicted Group Membership 
Total 

 
          ท่านเลือกรบับริการท่ีไหน ศนูยบ์ริการ

เฉพาะ 
อู่บริการ
ทัว่ไป 

 
จ านวน  

(percentage) 
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ 98.00 2.00 100.00 
อู่บรกิารทัว่ไป 0.00 100.00 100.00 

a. 99.00% of original grouped cases correctly classified. 
 

จากตารางที่ 4.35 การค านวณค่าความถูกต้อง(Hit Ratio) ซึ่งได้เท่ากบั  98.00% ว่า
สามารถจ าแนกกลุ่มไดถู้กตอ้งมากน้อยเพยีงใดโดยเปรยีบเทยีบกลุ่มทีแ่บ่งไวเ้ดมิ (Original) กบั
การแบ่งกลุ่มที่ได้จากการท านายจากสมการ (Predicted Group Membership) พบว่า ในกลุ่ม
เขา้ใช้ศูนยบ์รกิาร ม ี100 คน แต่จากการท านายโดยใช้สมการจ าแนกกลุ่มพบว่า ท านายได้
ถูกต้อง 98.00 คน คดิเป็นร้อยละ 99.00%  ส่วนในกลุ่มผู้ใช้อู่บรกิารทัว่ไป เดมิม ี100 คน แต่
ท านายโดยใชส้มการจ าแนกกลุ่มได้ถูกต้อง 100 คน คดิเป็นร้อยละ 100% เมื่อคดิรวมทัง้หมด 
(ทัง้ 200 คน) พบวา่สมการจ าแนกกลุ่มไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 99.00 
 

ตารางท่ี 4.36 ตาราง Prior Probabilities for Groups 

ท่านเลือกรบั
บริการท่ีไหน 

Prior 
Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ .500 100 100.000 
อู่บรกิารทัว่ไป .500 100 100.000 
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Total 1.000 200 200.000 
 

จากตารางที ่4.36 บอกถงึการก าหนดค่าความน่าจะเป็นเบือ้งตน้ทีแ่ต่ละกรณีจะอยู่กลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง ซื่งพบวา่ใหค้่า Cpro เท่ากบั 63% 

จากการ วเิคราะห์ Discriminant Function มีความสามารถสรุปความสามารถในการ
จ าแนก 2 กลุ่มที่ระดบันัยส าคญัเท่ากบั 0.00 , มีความสามารถในการอธบิายความแตกต่าง
ระหว่าง 2 กลุ่ม (R2) เท่ากบั 93.70%,มีความถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เท่ากบั 
98.00% ซึง่มคี่ามากกว่าเกณฑ์ 1.25 เท่าของ Cpro ที่มคี่าเท่ากบั 63% , มคีวามถูกต้องในการ
พยากรณ์ กลุ่มที ่1 เท่ากบั 98.00 % และ กลุ่มที ่2 เท่ากบั 100.00% , Cutting Scroe ที่ใช้เป็น
เกณฑ์ในการเปรยีบเทยีบกบั Discirminant Score เพื่อแบ่งกลุ่ม  2 กลุ่ม มคี่าเท่ากบั  0.00  
สงักดักลุ่ม 1  เมื่อ Discriminant Score มคี่าน้อยกว่า Cutiing Score  และ สงักดักลุ่ม 2 เมื่อ 
Discriminant Score มคี่ามากกวา่ Cutting Score 

 

4. การวเิคราะห์ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis จะแสดง
ปญัหาทีพ่บในการพยากรณ์ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละรายโดยใชส้มการเสน้ตรง 

 

ตารางท่ี 4.37  รายการทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อน มดีงันี้ 

ล าดบัที่
แบบ 
สอบ 
ถาม 

Actual 
group 

Predicted 
group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่างจาก 
predicted 

group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
group 

ระยะ 
ห่างจาก 
Actual 
group 

55 1 2** 1.000 2.430 .000 37.867 
70 1 2** 1.000 .825 .000 46.294 
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แผนภมิูท่ี 4.13  แสดง Separate-Groups  กลุ่มที ่ 1 กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 4.14  แสดง Separate-Groups  กลุ่มที ่ 2  กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป 
 

จากแผนภมูทิี ่4.13 และ ตารางที่ 4.37  จะแสดงปญัหาที่พบในการพยากรณ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้สมการเส้นตรง ไม่มีการพยากรณ์คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย รายที่
พยากรณ์คลาดเคลื่อนเนื่องจากขาดตวัแปรทีส่ าคญั ไดแ้ก่ขอ้ค าถามที ่55 และ 70 ฉะนัน้วธิการ
แกป้ญัหาอาจจ าเป็นตอ้งหาตวัแปรเชงิปรมิาณมาใชใ้นการตัง้ค าถามเพิม่เตมิ เพราะตวัแปรที่ใช้
ในการตัง้ค าถามในงานวจิยัชุดนี้อาจยงัไม่ครอบคลุมต่อการจ าแนกความแตกต่างของคน 2 กลุ่ม 

 

ตารางท่ี 4.38 ตารางเปรยีบเทยีบค าถามที่มคีวามส าคญั 10 อนัดบัแรก ที่สามารถใช้ในการ
จ าแนกกลุ่ม 
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ล าดบั
ความ
ส าคญั 

Struture matrix 
Standardized  canonicial  

Discriminant funtion 
Coefficients 

ANOVA 

ขอ้ค าถาม 
ค่า 

loadin
g  

ขอ้ค าถาม 
ค่า 

standardized 
Cofficients) 

ขอ้ค าถาม 
ค่า F-
Ratio 

1 

สถานทีจ่อด
รถยนตม์ี
ความ
สะดวก
ส าหรบัผูม้า
รบับรกิาร 

.240 

พนกังานมี
มนุษย
สมัพนัธอ์นัด ี
ยิม้แยม้แจ่ม
ใส ่

2.548 

สถานทีจ่อด
รถยนตม์ี
ความ
สะดวก
ส าหรบัผูม้า
รบับรกิาร 

164.169 

2 

ช่างและ
พนกังานมี
ความรู้
ความสามา
รถในการ
ใหบ้รกิาร 

0.188 

มกีารแจง้ค่า
ซ่อมรถยนต์
ล่วงหน้า 

2.31 

ช่างและ
พนกังานมี
ความรู้
ความสามา
รถในการ
ใหบ้รกิาร 

100.164 

3 

มกีารบนัทกึ
ขอ้มลูของ
รถยนตท์ี่
เขา้มาใช้
บรกิาร 

0.188 

มกีารแจก
แจงใหเ้หน็
ราคาของการ
ใหบ้รกิาร 

1.681 

มกีารบนัทกึ
ขอ้มลูของ
รถยนตท์ี่
เขา้มาใช้
บรกิาร 

100.044 

4 

จ านวน
พนกังานมี
ใหบ้รกิาร
อยา่ง
เพยีงพอ 

0.177 

มกีารแจง้
ขอ้บกพร่อง
ของรถยนต์
ก่อนเขา้ซ่อม
เพื่อพดูคุยกบั
ลกูคา้ 

-1.315 

จ านวน
พนกังานมี
ใหบ้รกิาร
อยา่ง
เพยีงพอ 

88.603 

ตารางท่ี 4.38 ตารางเปรียบเทยีบค าถามที่มคีวามส าคญั 5 อนัดบัแรก ที่สามารถใช้ในการ
จ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 

ล าดบั Struture matrix Standardized  canonicial  ANOVA 
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ความ
ส าคญั 

Discriminant funtion 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม 
ค่า 

loading  
ขอ้ค าถาม 

ค่า 
standardized 
Cofficients) 

ขอ้ค าถาม 
ค่า F-
Ratio 

5 

ช่างมี
ความ
สุภาพ 
อ่อนน้อม
ในการ
ใหบ้รกิาร 

0.151 

มกีารให้
ส่วนลด และ 
การปล่อย
เครดติเงนิ
เชื่อ 

1.267 

ช่างมคีวาม
สุภาพ อ่อน
น้อมในการ
ใหบ้รกิาร 

64.884 

6 

มกีารแจง้
ค่าซ่อม
รถยนต์
ล่วงหน้า 

0.149 

มกีารแสดง
ราคาอะไหล่
แต่ละชนิด
อยา่งชดัเจน 

-0.854 

มกีารแจง้
ค่าซ่อม
รถยนต์
ล่วงหน้า 

63.151 

7 

ช่างมี
ความ
ละเอยีด
ในการ
ท างาน 
ผดิพลาด
น้อย 

0.148 

ลกูคา้
สามารถรบั
รถยนตไ์ด้
หากยงัไม่มี
เงนิจ่าย 

-0.756 

ช่างมคีวาม
ละเอยีดใน
การท างาน 
ผดิพลาด
น้อย 

62.272 

8 

มกีารให้
ส่วนลด 
และ การ
ปล่อย
เครดติเงนิ
เชื่อ 

0.147 

มกีารใหค้ า
น าน าวธิกีาร
ดแูลรกัษา
รถยนต ์

-0.683 

มกีารให้
ส่วนลด 
และ การ
ปล่อย
เครดติเงนิ
เชื่อ 

61.071 

 

ตารางท่ี 4.38 ตารางเปรียบเทยีบค าถามที่มคีวามส าคญั 5 อนัดบัแรก ที่สามารถใช้ในการ
จ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
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ล าดบั
ความ
ส าคญั 

Struture matrix 
Standardized  canonicial  

Discriminant funtion 
Coefficients 

ANOVA 

ขอ้ค าถาม 
ค่า 

loading  
ขอ้ค าถาม 

ค่า 
standardized 
Cofficients) 

ขอ้ค าถาม 
ค่า F-
Ratio 

9 

ความ
รวดเรว็ใน
การจดัซือ้
จดัหา
อะไหล่ที่
จ าเป็น 

0.134 

ช่างมคีวาม
สุภาพ อ่อน
น้อมในการ
ใหบ้รกิาร 

-0.607 

ความ
รวดเรว็ใน
การจดัซือ้
จดัหา
อะไหล่ที่
จ าเป็น 

50.838 

10 

มกีารจดั
ควิ
ใหบ้รกิาร
ตามล าดบั
ก่อนหลงั 

0.134 

มกีารจดั
อะไหล่อื่นไว้
บรกิารอยา่ง
เหมาะสม 

-0.599 

มกีารจดัควิ
ใหบ้รกิาร
ตามล าดบั
ก่อนหลงั 

50.675 

 

จากตารางที ่4.38 พบวา่เมื่อเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิความส าคญัของค าถาม 
ได้ค าถามที่ส าคญั 5 ค าถามที่สามารถจ าแนกคน 2 กลุ่มออกจากกนั ดงันี้  มกีารแจ้งค่าซ่อม
รถยนตล์่วงหน้า , มกีารใหส้่วนลดและการปล่อยเครดติเงนิเชื่อ ,ความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหา
อะไหล่ทีจ่ าเป็น และ ช่างมคีวามสุภาพ อ่อนน้อมในการใหบ้รกิาร 

 

5. การอธบิายลกัษณะส าคญัทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม  จะบรรยายความแตกต่างของ
กลุ่มเมื่อพจิารณาจากค าถามทีผ่่านการประเมนิแลว้วา่มคีวามส าคญัและสามารถจ าแนกกลุม่ได้
ด ีโดยสรุปวา่กลุ่มใดมคี่าเฉลีย่ของค าถามเหล่านัน้สงูหรอืต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

 

ตารางท่ี 4.39  ตารางแสดงใหเ้หน็ความส าคญัของแต่ละกลุ่มทีส่ามารถบรรยายความแตกต่าง
ของกลุ่มได ้

ค าถามทีใ่ชใ้นการจ าแนก ศนูยบ์รกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

75 
75 
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กลุ่ม 
ความรวดเร็วในการจัดซื้อ
จดัหาอะไหล่ทีจ่ าเป็น 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม สงูกวา่
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม ต ่า
กวา่ค่าเฉลีย่รวม 

มีการแจ้งค่าซ่อมรถยนต์
ล่วงหน้า 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม สงูกวา่
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม ต ่า
กวา่ค่าเฉลีย่รวม 

มีการให้ส่วนลด และ การ
ปล่อยเครดติเงนิเชื่อ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม สงูกวา่
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม ต ่า
กวา่ค่าเฉลีย่รวม 

ช่างมคีวามสุภาพ อ่อนน้อม
ในการใหบ้รกิาร 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม สงูกวา่
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม ต ่า
กวา่ค่าเฉลีย่รวม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภมิูท่ี  4.15 ค่าเฉลีย่รวมของ 4 ค าถามส าคญั 
 

จากแผนภมูทิี ่4.15  พบวา่ ค าถามทัง้ 4 ขอ้ทีผ่่านการประเมนิ มคีวามส าคญัอย่างมาก
และสามารถจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่
บรกิารทัว่ไป ไดด้ ีและสามารถสรุปไดว้า่ กลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิารเฉพาะจะให้ความส าคญัใน
เรื่องของความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหาอะไหล่ทีจ่ าเป็น เจา้ของรถยนตม์คีวามตอ้งการทีใ่หท้าง

ความรวดเรว็ในการจดัซื้อจดัหาอะไหล่ที่จ าเป็น 

 มกีารแจง้คา่ซ่อมรถยนต์ล่วงหน้า 

มกีารใหส้ว่นลดและการปล่อยเครดติเงนิเชื่อ 

ศูนย์บรกิารเฉพาะ อู่บรกิารทัว่ไป 

ข่างมคีวามสภุาพอ่อนนอมในการใหบ้รกิาร 
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ศนูยบ์รกิารเฉพาะมอีะไหล่พรอ้มใหบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการเขา้รบับรกิารของ
เจา้ของรถยนต ์และมกีารแจง้ค่าซ่อมรถยนตล์่วงหน้าใหก้บัเจา้ของรถยนตไ์ดเ้ตรยีมความพร้อม
ส าหรบัการช าระเงนิ การส่งเสรมิการขายเรื่องของการให้ส่วนลด และการปล่อยสนิเชื่อให้กบั
เจา้ของรถยนตจ์ะท าใหเ้จา้ของรถยนตท์ีไ่ม่ไดเ้ตรยีมเงนิสดส ารองมามากพอ สามารถน ารถยนต์
ออกจากศนูยบ์รกิารไดก้่อนการช าระเงนิอยา่งครบถ้วน อกีทัง้ความสุภาพของช่างทีม่าใหบ้รกิาร
มคีวามอ่อนนอมขณะการใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง การจ าแนกความแตกต่างของระดบัความส าคญัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกจิบรกิาร ระหวา่งกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิาร
ทัว่ไปโดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อศกึษาความส าคญัของด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารที่เจ้าของ
รถยนตใ์ช ้ในการเลอืกเขา้รบับรกิารซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ 

2. เพื่อคน้หาความแตกต่างของความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้ กลุ่มผู้
เลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป ตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร 

ใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ แบบวดัครัง้เดีย่ว โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอื กลุ่มตวัอยา่งที่
ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้ เป็นกลุ่มของผู้ใช้รถยนต์ที่อาศัยอยู่ใน อ าเภอเวยีงสระ จังหวัด
สุราษฏรธ์านี เป็นเจา้ของรถยนต ์ทีเ่ลอืกเขา้รบับรกิารของศนูยบ์รกิาร และอู่บรกิารทัว่ไป  โดย
ใชก้ารเลอืกตวัอยา่งแบบการจดักลุ่มพืน้ที ่สามารถแยกการศกึษาเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างของผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิาร 
กบั ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป โดยแบ่งเป็นค าถามแบบตรวจรายการ 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกบัการใช้ศูนย์บริการเฉพาะ และ อู่บรกิารทัว่ไป โดย
แบ่งเป็นถามแบบบตรวจสอบรายการ  

ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ศูนย์บรกิารเฉพาะและอู่บรกิารทัว่ไป โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Likert-scale) 
แบ่งเป็นระดบัความคิดเหน็ 5 ระดบั ได้แก่ ส าคญัมากที่สุด, ส าคญัมาก, ส าคญัปานกลาง, 
ส าคญัน้อย, ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

การวเิคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรมประมวลผลโดยใช้ค่าสถิตใินการวเิคราห์ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ , การหาร้อยละ โดยการวเิคราะห์โดย One-Way ANOVA , การแสดงตารางไขว ้
โดยใช ้Chi-Square และ Discriminant Analysis 
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ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญงิ 
คดิเป็น 51.00% อายรุะหวา่ง 46-55 ปี คดิเป็น 36.50%  สถานภาพสมรส คดิเป็น 48.00 % 
ระดบัการศกึษา ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  คดิเป็น 59.50% ท าอาชพีเกษตรกรรม คดิเป็น 
40.50 %มรีายไดเ้ฉลีย่อยูท่ ี ่15,001-30,000 บาท คดิเป็น 34.50% ใชร้ถยนตย์ีห่อ้ ฮอนดา้ คดิ
เป็น 36.00% ระยะเวลาการใชร้ถยนตม์ากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี คดิเป็น 38.50% โดยเขา้รบั
บรกิารเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง คดิเป็น 30.50 % ท าการประกนัภยัประเภทที ่ 1 คดิเป็น 
38.00% ตนเองเป็นผูต้ดัสนิใจเขา้รบับรกิารคดิเป็น 44.50% สาเหตุการเขา้รบับรกิารซ่อมบ ารงั
รกัษา คอืครบรอบไมล ์คดิเป็น 33.00% ความถี่ในการเขา้รบับรกิารมากกวา่ 4 ครัง้ต่อปี คดิเป็น 
39.50% 

 

สรปุผลการศึกษา 
 

  จากการศึกษาในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 ศึกษาความส าคญัของด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกจิบรกิารทีเ่จา้ของรถยนตใ์ช ้ในการเลอืกเขา้รบับรกิารซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ 
จะดงัสรุปความส าคญัตามค่า Mean ทีม่คี่ามากทีสุ่ด 10 รายการดงันี้  

ตารางท่ี 5.1 แสดงความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร 10 อนัดบั 

 Mean 
1 สถานทีม่คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 4.825 
2 สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ 4.825 
3 มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร 4.805 
4 มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน 4.790 
5 มกีารจดัอะไหลไ่วอ้ยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ 4.775 
6 มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์ 4.760 
7 อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีุณภาพ 4.715 
8 พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ 4.695 
9 ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน ผดิพลาดน้อย 4.670 
10 มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน 4.645 

 

จากตารางที่ 5.1 พบว่าความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร 10 
อนัดบัแรกโดยเรยีงจากค่าเฉลี่ยที่มากไปน้อย  ในผลการวจิยั พบว่า ค าถามเรื่อง สถานที่มี
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ความสะอาดเรยีบรอ้ย , สถานบรกิารมแีสงสว่างเพยีงพอ , เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัใน
การซ่อมบรกิาร , มแีผนการบรกิารอย่างชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน ,มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ย่าง
เหมาะสมกบัการซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ ,มกีารใหค้ าแนะน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์,อะไหล่ทีใ่ชใ้น
การใหบ้รกิารมคีุณภาพ ,พนกังานมมีนุษยสมัพนัธ์อนัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ ,ช่างมคีวามละเอยีดใน
การท างาน ผดิพลาดน้อย ,มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอย่างชดัเจน ในปจัจยัดงักล่าว 
เจ้าของรถยนต์ให้ความส าคญัอย่างมากในการตดัสนิใจน ารถยนต์เข้ารบัการซ่อมบ ารุงรกัษา 
สามารถแยกออกตามปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดงัตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 5.2 สรุปปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีเ่จา้ของรถยนตใ์หค้วามส าคญั 

 

 จากตารางที ่5.2 พบวา่ ปจัจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ปัจจยัด้านสถานท่ี ในเรื่องของ สถานที่
มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย , สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ ปัจจยัด้านราคา ในเรื่องของมกีาร
แสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอย่างชดัเจน ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในเรื่องของ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร , มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ย่างเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารุงแต่ละ
ครัง้ ,อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีุณภาพ ปัจจยัด้านบคุคล  ในเรื่องของ มกีารให้ค าแนะน า
วธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์, พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ ,ช่างมคีวามละเอยีดใน
การท างาน ผิดพลาดน้อย ปัจจยัด้านกระบวนการ ในเรื่องของการมแีผนการบรกิารอย่าง
ชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน และเป็นทีน่่าสงัเกตวา่ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 5 ดา้นที่

ล าดบั
ที ่

ปจัจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด (7 P’s) 

ขอ้ค าถาม 

1 ด้านสถานท่ี 
สถานทีม่คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 
สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ 

2 ด้านราคา มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน 

3 ด้านผลิตภณัฑ ์

เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร 
มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารุงแต่ละ
ครัง้ 
อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีุณภาพ 

4 ด้านบคุคล 
มีการให้ค าแนะน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต ์
พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ 
ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน ผดิพลาดน้อย 

5 ด้านกระบวนการ มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน 
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กล่าวมาขา้งตน้ไดแ้ก่ ดา้นสถานที,่ ดา้นราคา,ดา้นผลติภณัฑ์,ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยา่งมาก ในขณะที่งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเรื่อง  ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัเชยีงราย (วศิณุ แปงยาแก้ว, 2550 ) 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารทัง้ 7 ดา้น 
โดยดา้นทีใ่หค้วามส าคญัมากทีสุ่ด 3 อนัดบั คอื ดา้นผลติผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ,ด้านราคา และ
ดา้นสถานที ่และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อม
รถยนต์ ในอ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี  (นิตยา จันทร์แจ่มดารา , 2548) ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารในทุกๆ
ด้านเช่นกนั โดยด้านที่ให้ความส าคญัมากที่สุด 3 อนัดบั ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ,ด้านสถานที ่
และดา้นบุคคล 

  จากการศกึษาในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 ค้นหาความแตกต่างของความส าคญัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดทีท่ าให ้กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป 
ตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร นัน้ จะพบ 4 ค าถามส าคญัที่ท าให้ระหว่างกลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิาร
เฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไปนัน้แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบั
การศกึษา, ระดบัการศกึษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน, ประเภทรถยนต์, ระยะเวลาการใช้รถยนต์, 
สนิค้าหรอืบรกิารที่รบับริการเป็นประจ า, ประกนัภยัรถยนต์, สาเหตการเขา้ซ่อมบ ารุงรกัษา
รถยนต์, ความถี่ในการรบับรกิารต่อปี, ความแตกต่างที่ค้นพบจากผลการวจิยัสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

ตารางท่ี 5.3 สรุปขอ้ค าถามพรอ้มประเดน็ความแตกต่างระหวา่งทัง้คนทัง้ 2 กลุ่ม  

ขอ้ค าถาม กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร ประเดน็ความแตกต่าง 

เพศ 
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบค าถามเป็นเพศหญงิ 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 

อายุ 
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ26-35 ปี 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผตูอบแบบสอบถาม อาย ุ46-55 ปี 

สภานภาพ 
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม โสด 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม สมรส 

ระดบัการศกึษา 
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม ปรญิญาตร ีหรอื 

เทยีบเท่า 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 
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ตารางท่ี 5.3 สรุปขอ้ค าถามพรอ้มประเดน็ความแตกต่างระหวา่งทัง้ 2 กลุ่ม (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร ประเดน็ความแตกต่าง 

อาชพี 
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม ราชการ 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม เกษตรกรรม 

รายได ้
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม 15,000-30,000 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม 45,000-50,000 

สถานทีร่บั
บรกิาร 

กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม ศนูยบ์รกิารเฉพาะ 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม อู่บรกิารทัว่ไป 

ประเภทรถยนต ์
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม ฮอนดา้ 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม โตโยตา้ 

ระยะเวลาการใช้
รถยนต ์

กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม มากกวา่ 6 เดอืนแต่ใช้
งานไม่เกนิ 1 ปี 

กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม มากกวา่ 3 ปี แต่ใชง้าน
ไม่เกนิ 5 ปี 

สนิคา้หรอื
บรกิารทีใ่ช้
ประจ า 

กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม เปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม เบรคคลชัช่วงล่าง 

ประกนัภยั 
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม ชัน้ 1 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม ชัน้ 3 

สาเหตุการเขา้
บ ารุงรกัษา 

กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม ครบรอบไมล ์
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม อุบตัเิหตุอื่น 

ความถี่ 
กลุ่มผูใ้ชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ  ผูต้อบแบบสอบถาม เขา้ใชบ้รกิาร1 ครัง้ต่อปี 
กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป  ผูต้อบแบบสอบถาม เขา้ใชบ้รกิาร2-3 ครัง้

ต่อปี 
 

อภิปรายผล 

 

  จากผลการศกึษางานวจิยัพบวา่ แนวดา้นส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร
ของ Kotler  (1931)   มคีวามส าคญัอยา่งมากในการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนัที่ว่าด้วยเรื่อง ด้าน
ผลติภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย,ดา้นการส่งเสรมิการตลาด, ดา้นบุคคล,ด้าน
กระบวนการ รวมไปถงึดา้นกายภาพหรอืสภาพแวดล้อม มผีลอย่างมากต่อเจ้าของรถยนต์ที่จะ
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ใช้ตดัสินใจเข้ารบับริการที่สถานบริการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ที่เจ้าของรถยนต์ใช้ในการ
ตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร  

 จากการศกึษาความส าคญัของปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ศูนยบ์รกิารเฉพาะ
น ามาใช้เป็นเครื่องมอืทางการตลาดในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บรกิารนัน้ ใช้ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ทีเ่น้นเรื่องของเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการซ่อมบรกิาร, มกีารจดัอะไหล่ไว้
อยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้, อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมคีุณภาพ ด้านบคุคล มี
การใหค้ าแนะน าวธิกีารดแูลรกัษารถยนต์ ,พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ียิม้แยม้แจ่มใส่ ,ช่างมี
ความละเอยีดในการท างาน ผดิพลาดน้อย ด้านราคา มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละชนิดอย่าง
ชดัเจน  รวมไปถึงปัจจยัด้านกระบวนการ มแีผนการบรกิารอย่างชดัเจนเป็นล าดบัข ัน้ตอน 
ลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ารบับริการที่ศูนย์บริการเฉพาะ ส่วนใหญ่จะคาดหวงัถึงการบริการที่มี
มาตรฐาน คุ้มค่ากบัการจ่ายเงินไปในแต่ละครัง้ของลูกค้าในการเข้าไปใช้บริการ จึงท าให้
ตดัสนิใจเขา้รบัการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนตท์ีศ่นูยบ์รกิารเฉพาะ 

 จากการศึกษางานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้เลือกเข้าร ับบริการที่อู่บริการทัว่ไป  
งานวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธานี นิตยา จนัทรแ์จ่มดารา (2548) , งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเรื่อง ปจัจยัการเลอืก
เข้าศูนยบ์ริการรถยนต์ที่ไม่เป็นผู้แทนจ าหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โสภณ สุดสาหร่าย และ ดร.อทิธกิร ข าแดช  (2556) และ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเรื่อง 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในกาเรลอืกใชบ้รกิารอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัเชยีงราย วศิณุ แปงยา
แกว้  (2550) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งท าใหพ้บวา่ไดศ้กึษาถึงแนวคดิด้านส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริการแทบทัง้สิ้น จะเห็นได้ว่าแต่ละพื้นที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นเฉพาะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลเท่านัน้ ทีไ่ดใ้ชด้า้นส่วนประสมทางการตลาดเขา้มาใชเ้พื่อดงึดดู
ความสนใจจากลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารทีส่ถานบรกิารซ่อม  

 จากการศึกษาวตัถุประสงค์ที่ 2 ค้นหาความแตกต่างของระดบัความส าคญัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดทีท่ าใหก้ลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไป 
ตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร จงึไดพ้บวา่ เรื่องความรวดเรว็ในการจดัซ้ือจดัหาอะไหล่ท่ีจ าเป็น ซึ่ง
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีศ่นูยบ์รกิารเฉพาะจะใหค้วามใส่ใจอยา่งมากกบัการจดัเตรยีมอะไหล่ไวพ้ร้อม
บรกิารเพราะจะท าใหม้คีวามรวดเรว็มากขึน้ในการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ในแต่ละครัง้ ซึ่งตรง
กับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในเรื่ องของการการเข้าไปรับบริการที่สถานบริการซ่อม
บ ารุงรกัษารถยนต์ จะมีการนัดวนัเวลาการเขา้ซ่อม เพื่อความสะดวกรวดเรว็และน ารถยนต์
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กลบัไปใชง้านไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ ซึง่แตกต่างจากอู่บรกิารทัว่ไป เจา้ของรถยตท์ีน่ ารถไปซ่อม
บ ารุงรกัษารถยนตน์ัน้ จะไม่มกีารนดัวนัเขา้ซ่อมกบัอู่บรกิารทัว่ไปและการเขา้ไปใช้บรกิารซ่อม
บ ารุงรกัษารถยนตข์องผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไปนัน้จะเน้นซ่อมช่วงล่างเบรกคลชั ซึง่ชิน้ส่วนอะไหล่จะมี
ความหลากหลายมากท าใหก้ารจดัอะไหล่แต่ละชุดนัน้จะใชเ้วลานาน ลกูคา้จะทิง้รถยนตไ์วท้ีร่า้น
แลว้ใหท้างรา้นโทรแจง้เมื่อรถยนตเ์สรจ็, ช่างมีความสุภาพ อ่อนน้อมในการให้บริการ จาก
ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของเจ้าของรถยนต์ที่น ารถเขา้ศูนยบ์รกิารเฉพาะจะมรีายได้เฉลี่ย 
15,001-20,000 บาทต่อเดือน ท างานราชการ และนิยมน ารถเข้าศูนย์บริการเฉพาะ มีการ
คาดหวงัถงึการใหบ้รกิารของพนกังานทีด่มีคีุณภาพ รวมไปถึงการแจ้งราคาค่าซ่อมบ ารุงรกัษา
รถยนต์ล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าหรือเจ้าของรถยนต์ได้จ ัดเตรียมเงินได้เพียงพอต่อการซ่อม
บ ารุงรกัษาในแต่ละครัง้  จากขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตรพ์บวา่ ผูเ้ขา้รบับรกิารทีศ่นูยบ์รกิาร
เฉพาะนัน้เป็นราชการ และ มกีารใชง้านรถยนตน์ัน้ไดไ้ม่นาน จงึมคีวามสนใจในการดูแลรกัษา
รถยนตเ์ป็นพเิศษ อกีทัง้เป็นคนโสด จงึไม่มภีาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลมากนัก ท าให้การบรกิาร
จดัการเงนิค่อนขา้งดกีวา่กลุ่มผู้ใช้อู่บรกิารทัว่ไปที่มสีถานภาพสมรสแล้ว มภีาระค่าใช้จ่ายต้อง
ดแูลมากขึน้ ท าใหก้ารน ารถยนตเ์ขา้รบัการซ่อมบ ารุงรกัษาจ าเป็นตอ้งวางแผนทางด้านการเงนิ
ให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจเข้ารบับริการซ่อมบ ารุงรกัษาในแต่ละครัง้ กลุ่มผู้ใช้บริการซ่อม
บ ารุงรกัษาตอ้งการการตอ้นรบัการใหบ้รกิารจากพนกังาน รวมไปถึง การพูดคุยกบัทมีช่างที่มา
ซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์  ที่พูดจาสุภาพ ผ่านการอบรมมาตรฐานการให้บรกิารมาเป็นอย่างด ี
แตกต่างจาก กลุ่มผูใ้ชอู้่บรกิารทัว่ไป ทีน่ ารถยนตไ์ปเขา้รบัการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ ที่ไม่ได้
คาดหวงัถึงการให้บรกิารของพนักงานที่ดหีรอื มมีาตราฐานในการให้บรกิารที่แตกต่างจากอู่
บรกิารทัว่ไปทีเ่คยเขา้ไปใชบ้รกิารมา, มีการแจ้งค่าซ่อมรถยนต์ล่วงหน้าเพื่อพูดคุยกบัลูกค้า
เรื่องค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์กลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ ทีม่คีวามรูเ้รื่องการดแูลบ ารุงรกัษารถยนต์น้อยจงึเลอืกที่จะเขา้ศูนยบ์รกิารเฉพาะที่มี
การพดูคุยกบัเจา้ของรถยนตถ์งึสาเหตุการเสยีหายหรอืช ารุดของรถยนต์และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
นัน้ เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและยงัช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดแีก่
ศูนยบ์รกิารเฉพาะแห่งนัน้อกีด้วย แต่แตกต่างจากอู่บรกิารทัว่ไป โดยส่วนมากเพศชายจะน า
รถยนตไ์ปซ่อมบ ารุงรกัษารถยนตท์ีอู่่บรกิารทัว่ไปเจา้ของรถยนต์สามารถต่อรองราคาค่าซ่อมได้
กบัเจา้ของอู่ในทนัททีีท่ราบราคาค่าซ่อม 
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โดยสรุปแลว้การศกึษาความแตกต่างของระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกจิบรกิารนัน้ พบปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารที่ท าให้ระหว่าง
กลุ่มผู้เลอืกใช้ศูนยบ์รกิารเฉพาะและกลุ่มผู้เลอืกใช้อู่บรกิารทัว่ไปตดัสนิใจเข้ารบับรกิารซ่อม
บ ารุงรกัษารถยนต์แตกต่างกนั คือ ในเรื่องของกความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงรกัษา กลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารทีศ่นูยบ์รกิารเฉพาะ ทางศูนยบ์รกิารจะมกีารจดัเตรยีมอะไหล่ไวส้ าหรบัการบรกิาร
อยา่งเป็นระบบระเบยีบ ท าใหก้ารจดัหาอะไหล่รวดเรว็ขึน้ รถเขา้บ ารุงรกัษาเสรจ็เรว็ขึน้ แต่กลุ่ม
ทีใ่ชอู้่บรกิารทัว่ไปนัน้ อะไหล่และชิน้ส่วนต่างๆมกัจะกระจดักระจายไม่เป็นระบบในการจดัเกบ็
สนิคา้หรอือะไหล่ทีน่ าออกมาใหบ้รกิารลกูคา้จงึตอ้งเผื่อเวลาในการน ารถยนตไ์ปซ่อมบ ารุงรกัษี่อู่
บรกิารทัว่ไป , ในด้านการแจ้งค่าซ่อมรถยนต์ล่วงหน้า ศูนยบ์รกิารเฉพาะมกัจะมรีายละเอยีด
ของรายการอะไหล่ ค่าแรง หรอื ค่าสนิคา้หรอืบรกิารทีล่กูค้าเจ้าของรถยนต์น ารถยนต์เขา้มาใช้
บรกิาร แสดงรายการประเมนิราคาค่าซ่อมมาให ้เพื่อใหเ้จา้ของรถยนตเ์ตรยีมเงนิมาส าหรบัการ
รบับริการแต่ละครัง้ แต่ อู่บริการทัว่ไปมกัจะแจ้งราคาแบบเหมาจ่ายให้แก่ลูกค้าที่เขา้มาใช้
บรกิารที่อู่บรกิารทัว่ไป ,การให้ส่วนลดและการปล่อยเครดิตเงนิเชื่อ ที่ศูนยบ์รกิารเฉพาะจะมี
โอกาสในการต่อรองราคาไดย้ากเพราะทางศนูยบ์รกิารมกีารน าระบบเขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน 
การลดราคาทีม่ากเกนิไปจงึไม่สามารถท าไดโ้ดยง่ายทีศ่นูยบ์รกิารเฉพาะ แต่ กบัอู่บรกิารทัว่ไป
การใหส้่วนลดแก่ลกูคา้ การปล่อยเครดตินัน้ง่ายขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของเจา้ของอู่ อกีทัง้ลูกค้า
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีอู่่บรกิารทัว่ไปมกัจะเป็นลกูคา้ประจ าของทางรา้นและมคีวามรูจ้กักบัเจา้ของอู่
ดีอยู่แล้ว , ความสุภาพอ่อนน้อมของช่างที่มาให้บริการ ศูนย์บริการเฉพาะมีการฝึกอบรม
พนกังานเป็นอยา่งดที ัง้ทางดา้นเทคนิคและกระบวนการจนถงึวธิกีารสร้างมนุษยส์มัพนัธ์ที่ดกีบั
ลกูคา้ แต่อู่บรกิารทัว่ไปบางครัง้การพดูจายงัไม่เป็นมาตราฐานในการมอบบรกิารเนื่องจากเป็น
พืน้ทีต่่างจงัหวดั การพดูจาจะเป็นลกัษณะของภาษาถิน่ อกีทัง้ยงัสามารถจ าแนกความแตกต่าง
ของทัง้สองตลาดออกจากกนัได้อย่างชดัเจนคือ ตลาดศูนย์บริการเฉพาะ ลูกค้าที่เขา้ไปใช้
บรกิารทีศ่นูยบ์รกิารเฉพาะมกัจะเน้นเรื่องของการบ ารุงรกัษารถยนตท์ีอ่ายกุารใชง้านไม่มากนัน้ 
กบัตลาดอู่บริการทัว่ไป  ลกูคา้ทีเ่ขา้ไปใชบ้รกิารทีอู่่บรกิารทัว่ไปนัน้จะเป็นงานซ่อมแซม หรอื
เป็นการซ่อมหนักมากกว่า เพราะว่ารถยนต์มกีารใช้งานหนัก รวมถึงอายุการใช้งานนานกว่า
รถยนตท์ีเ่ขา้ไปใชบ้รกิารทีอู่่บรกิารทัว่ไป  
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาคร ัง้น้ี 
 

  1. จากการศกึษาความส าคญัของปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นทีส่ าคญัคอื
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด หรอืการส่งเสรมิการขาย ยงัไม่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากพอ
รวมไปถึงปจัจยัด้านบุคคลของทางอู่บรกิารทัว่ไปนัน้ ยงัขาดมาตราฐานในการให้บรกิาร  ถ้า
หากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส.พ.ีกลการ 2544 ตอ้งการต่อยอดการด าเนินงานด้านการบรกิาร ควร
หนัมาใส่ใจในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดและด้านบุคคลให้มากขึน้ 
ไม่ควรเน้นราคาถูก ต่อรองราคาไดเ้พยีงอยา่งเดยีว แต่ควรเน้นเรื่องของคุณภาพงาน คุณภาพ
ของบุคคลเป็นหลกั เพราะบางครัง้ การตัง้ราคาสนิค้าที่ตัง้ให้ราคาถูกจนเกนิไป ลูกค้าอาจมอง
ไดว้า่สนิคา้นัน้อาจไม่มคุีณภาพ การใส่ใจปจัจยัดา้นบุคคลกม็คีวามส าคญัเช่นกนั ถึงแม้ว่า ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เอส.พี. กลการ 2544 อาจตัง้อยู่พื้นที่ชนบท ห่างไกลความเจริญ แต่ไม่ได้
หมายความวา่ การใหบ้รกิารตอ้งเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นชนบท การพฒันาบุคลกรให้
สามารถส่งมอบการบริการที่น่าประทบัใจให้กบัผู้เข้ามาใช้บริการที่ ร้านจะช่วยสร้างความ
จงรกัภกัดแีก่กจิการทีย่าวนานขึน้ การสรา้งฐานลกูคา้กจ็ะง่ายขึน้ ลกูค้าจะไม่ได้เขา้มาเพราะว่า
ราคาถูก หรอืภาพลกัษณะด ีสนิค้าด ีอาจจะเขา้มาเพราะพนักงานในร้านที่มคีวามใส่ใจในการ
ใหบ้รกิารแทน 

2. ผลจากการศกึษาพบกว่า การเลอืกรบับรกิารที่สถานซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ ที่เป็น
ศนูยบ์รกิารเฉพาะจะมกีารใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารครบสมบูรณ์
ทุกดา้นเพราะมทีมีงานฝา่ยการตลาดคอยวางแผนทางการตลาดทัง้ระยะสัน้และระยยาว ส่วนอู่
บรกิารทัว่ไปนัน้ ไม่มกีารวางแผนเรื่องการน าส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารเข้ามา
ใช้ หากทางอู่บริการทัว่ไปต้องการที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการที่สถานบริการซ่อม
บ ารุงรกัษา จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นกลยทุธิท์างการตลาดใหส้อดคล้องและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย
ใหม้ากทีสุ่ด เช่นลกูคา้ศนูยบ์รกิารเฉพาะเน้นเรื่องคุณภาพการให้บรกิาร และการส่งเสรมิตลาด 
ทางอู่บริการทัว่ไปก็ควรจะเริ่มใส่ใจในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารในอนาคต  

3. จากการศกึษาขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์เรื่องเพศ, อาย,ุสภานภาพ,รายไดเ้ฉลีย่พบวา่ 
ลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารที่ศูนยบ์รกิารเฉพาะจะเป็นเพศหญิง อายุ 26-31 ปี สถานภาพโสด มี
ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีหรอื เทยีบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 15,000-30,000 
ใหค้วามส าคญัในเรื่องของสถานที่ๆ รบับรกิารมคีวามสะอาดเรยีบร้อย และให้ระดบัความส าคญั
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ของด้านสภาพแวดล้อมของสถานบริการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์อยู่ในระดบัส าคญัมาก ถึง 
ส าคญัมากที่สุดในเรื่องของสภาพแวดล้อมรวมดงันัน้หากทางอู่บริการทัว่ไปต้องการที่จะดึง
ลกูคา้ทีเ่ขา้ไปใชใ้นศนูยบ์รกิารเฉพาะควรให้ความส าคญัในเรื่องของสถานที่มากขึน้ รวมไปถึง
การมีห้องน ้าแยกเพศอย่างชดัเจน และสร้างมาตราฐานของห้องน ้าของสถานบริการซ่อม
บ ารุงรกัษาใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 

4. จากการศกึษาพบวา่ ผลติภณัฑ์และบรกิารทีล่กูคา้ทีเ่ลอืกใชบ้รกิารทีศ่นูยบ์รกิารเฉพาะ
นิยมเขา้ไปรบับรกิารคอื การเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง สาเหตุที่ไปเพราะมกีารนัดหมายล่วงหน้า
ก่อนเขา้รบัการซ่อมบ ารุงรกัษา การนดัหมายล่วงหน้าจะท าใหก้ารเขา้รบับรกิารซ่อมบ ารุงรกัษา
ใช้เวลาน้อยลง เวลาการรอคอยของลูกค้าน้อยลงซึ่งตรงกบัขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์ที่
กลุ่มผู้เลือกใช้บริการศูนย์บริการเฉพาะ นิยมใช้รถเก๋งเป็นส่วนใหญ่โดยเข้าไปเปลี่ยนถ่าย
น ้ามนัเครื่องที่ศูนยต์ามนัดหมายของรอบไมล์   แตกต่างกบัอู่บรกิารทัว่ไปที่เน้นการซ่อมช่วง
ล่างเบรคคลชั ซึง่ไม่มกีารนดัหมายมาซ่อมบ ารุงรกัษาช่วงล่างเบรคคลชักบัลูกค้า การเขา้ซ่อม
บ ารุงรกัษาจงึตอ้งทิง้รถยนตไ์วเ้มื่อรถยนตซ์่อมเสรจ็ทางอู่บรกิารทัว่ไปจะโทรใหล้กูคา้มารบัหรอื  
ดงันัน้ ทางอู่บรกิารทัว่ไปควรดแูลเรื่องระยะเวลาการรอคอยของลกูคา้ให้น้อยลง ให้ลูกค้าหรอืผู้
ที่ใช้บรกิารรอซ่อมบ ารุงรกัษาให้น้อยที่สุด และจดัควิการให้บรกิารตามล าดบัก่อนหลงั เมื่อมี
ลูกค้านัดหมายเพื่อเขา้บ ารุงรกัษาควรท าเวลาในการซ่อมบ ารุงรกัษาให้น้อยลง อีกทัง้ เสริม
โปรโมชัน่การเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่องไสก้รองใหล้กูคา้ เพื่อดงึดดูในเรื่องของโปรโมชัน่ เช่น การ
ลดราคา หรอื การแถมใบปดัน ้าฝน ,การตรวจเชค็สภาพรถยนตฟ์ร,ี การเตมิลมยางฟร ,ี ตัง้ศูนย์
ถ่วงลอ้ฟร ีเป็นตน้ 

5. จากการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่เขา้ศูนยบ์รกิารเฉพาะจะมคีวามถี่ในการเขา้ใช้บรกิาร 1 
ครัง้ต่อปี อาจเป็นเพราะรถยนต์ยงัใหม่มอีายุการใช้งานมากกว่า 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี จงึไม่
ตอ้งใชเ้วลาในการดแูลรกัษารวมถงึการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนตม์ากนัก ส่วนลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารทีอู่่
บรกิารทัว่ไป จะมคีวามถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารมากกวา่ 4 ครัง้ต่อปี นัน้พบว่าส่วนใหญ่ลุกค้าจะมี
รถยนตไ์วส้ าหรบัใชง้านหนกั เช่นบรรทุกพชืผลทางการเกษตร การขนส่ง การเดนิทางไกลเป็น
ตน้ ท าใหร้ถยนตเ์สื่อมสภาพและช ารุดเสยีหายเรว็กวา่รถยนตท์ี่มกีารใชง้านน้อย  

 6. จากการศกึษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้บรกิารศูนยบ์รกิารเฉพาะมกีารท าประกนัภยัชัน้หนึ่ง 
และมอีายกุารใชง้านรถยนตม์ากกวา่ 6 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี เนื่องจากเป็นรถยนต์ใหม่ การออก
รถใหม่กบัทางศนูยบ์รกิารทีช่ายรถยนตด์ว้ย ทางศนูยบ์รกิารจะบงัคบัท าประกนัภยัชัน้ 1  ท าให้
รถอายกุารใชง้านมากกวา่ 1 ปี จงึมปีระกนัภยัชัน้ 1 เมื่อเกดิอุบตัเิหตุลกค้ากจ็ะน ารถยนต์เคลม
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ประกนักบัทางศนูยบ์รกิารเฉพาะของยีห่อ้รถยนตน์ัน้ๆ ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารอู่บรกิารทัว่ไปมกีาร
ใชง้านรถยนตม์ากกวา่ 3 ปีขึน้ไป การท าประกนัภยัในปีแรกที่เป็นประกนัภยัชัน้ 1 จงึหมดอายุ
การคุ้มครองจึงเริ่มมีการต่อประกนัใหม่ ในปีแรกๆจะมีการท าประกนัภยัประเภท 1 และ 
ประเภท 2 เมื่อรถยนต์ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักและใช้งานเป็นระยะเวลาที่นาน มกีารต่อ
ประกันใหม่เป็นประกันภัยประเภท 3 แทน  เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการซ่อม
บ ารุงรกัษารถยนตน์ัน้ๆ อกีทัง้จากขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารอู่บรกิารทัว่ไปนัน้
มกัจะสมรสแลว้ภาระค่าใชจ้่ายในการด ารงชพียิง่สงูขึน้ การท าประกนัภยัชัน้ 3 จะช่วยประหยดั
ค่าใชจ้่ายในการส่งเบีย้ประกนั เมื่อรถยนตเ์กดิอุบตัเิหตุใหญ่ หรอืตอ้งซ่อมครัง้ใหญ่กจ็ะนิยมเขา้
อู่บริการทัว่ไปแทน เพราะค่าใช้จ่ายต่างๆจะเป็นราคาเหมาจ่าย ต่อรองราคาได้ง่ายกว่าที่
ศนูยบ์รกิารเฉพาะ 

 

ข้อเสนอส าหรบัการศึกษาคร ัง้ต่อไป  
 

1. กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัฉบบันี้ เป็นกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัสุราษฏรธ์านี ท า
ใหก้ารเกบ็แบบสอบถามเป็นไดอ้ยา่งล่าชา้ เพราะตอ้งเดนิทางไปเกบ็ขอ้มูลด้วยตวัเองที่จงัหวดั
สุราษฏรธ์านี ครัง้ต่อไปผูท้ าวจิยัควรเลอืกกลุ่มพืน้ที่ๆ สามารถเดนิทางเกบ็ขอ้มูลได้สะดวก เช่น 
กรุงเทพมหานคร หรอื ปรมิณฑล ใกลท้ีพ่กัอาศยั และเดนิทางสะดวก  

       2. ในดา้นของจ านวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากมเีวลาในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล
ค่อนขา้งจ ากดั ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างมเีพียง 200 คนเท่านัน้ ในอนาคตควรท าการเพิม่กลุ่ม
ตวัอยา่ง เพอืวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมทางสถติไิดแ้ม่นย ามากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพื่อการศกึษาการจ าแนกความแตกต่างของระดบัความส าคญัด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดองธุรกจิบรกิาร ระหวา่งกลุ่มผูเ้ลอืกใชศ้นูยบ์รกิารเฉพาะ กบั กลุ่ม
ผูเ้ลอืกใชอู้่บรกิารทัว่ไป 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

1.  เพศ 
 1.ชาย   2.หญงิ 
2. อายุ 
 1. 18-25  ปี 
 2. 26-35  ปี 
 3. 36-45  ปี 
 4. 46-55  ปี 
 5. มากกวา่ 56 ปี 
3. สถานภาพ 
 1.โสด 
 2.สมรส 
 3.อื่นๆ 
4. ระดบัการศกึษา 
 1.ต ่ากวา่มญัยมศกึษา 
 2. ปรญิญาตร ี
 3. ปรญิญาโท หรอื สงูกวา่ 
 4. อื่นๆ 

 



5. อาชพี 
  1. นกัศกึษา 
  2. รบัราชการ 
  3. รฐัวสิาหกจิ 
  4. พนกังานเอกชน 
  5. ธุรกจิส่วนตวั 
  6. เกษตรกรรม 
  7. แม่บา้น 
 8. อื่นๆ 

6. รายไดเ้ฉลีย่นต่อเดอืน 
  1.ไม่เกนิ 15,000 
  2.15,001-30,000 
 3.30,001-40,000 
 4.40,001-50,000 
 5.มากวา่ 50,001 
 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้รบับรกิาร 
7. ท่านเลอืกรบับรกิารทีใ่ด 
  1. ศนูยบ์รกิารเฉพาะ เช่น ศนูยโ์ตโยตา้ ศนูยม์าสดา้ ศนูยอ์ซีซูุ 
 2. อู่บรกิารทัว่ไป 
8. ประเภทรถยนตข์องท่าน 
 1. โตโยตา้ 
 2. ฮอนดา้ 
 3. อซีซูุ 
 4. มติซบูชิ ิ
 5. เซฟโรแลต 
 6. นิสสนั 
 7. อื่นๆ.................................... 
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9. ท่านใชร้ถยนตเ์ป็นเวลานานเท่าใด 
 1. น้อยกวา่ 6 เดอืน 
  2. มากกวา่ 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 
  3. มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 
  4. มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
  5. ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 
 
10. สนิคา้หรอืบรกิารทีท่่านมกัจะเขา้รบับรกิารเป็นประจ า 
   1.เปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครื่อง 
  2. ซ่อมช่วงล่าง เบรก คลชั 
  3. ระบบท าความเยน็ 
  4. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์
  5. ยางรถยนต ์ 
 6. ตัง้ศนูย ์ถ่วงลอ้ 
 7. ประกนัภยัรถยนต ์
 8. ตรวจสภาพรถยนต ์ต่อทะเบยีน 
 9. อื่นๆ 

11. รถยนตข์องท่านมกีารท าประกนัภยัรถยนตป์ระเภทใด 
  1.ประเภทที ่1 
  2.ประเภทที ่2 
  3.ประเภทที ่3 
   4.ไม่ไดท้ าประกนัภยั 
12. ในการน ารถยนตซ์่อมบ ารุงรกัษา ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจของท่าน 
  1.พนกังานจากบรษิทั 
  2.คนรูจ้กัเป็นผูแ้นะน า 
  3.ตนเอง 
  4.บดิา มารดา 
  5.คู่สมรส 
  6.เพื่อนสนิท 
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13. ท่านน ารถยนตเ์ขา้รบับรกิารซ๋อมบ ารุงรกัษาเนื่องจากสาเหตุใด 
  1.อุบตัเิหตุอื่น 
  2.ครบรอบไมล ์
  3.การแจง้เตอืนของรถยนต ์
  4.ตอ้งการตรวจเชค็สภาพรถยนต ์
  5.การนดัหมายล่วงหน้า 
  6.อื่นๆ 
14. ความถี่ในการเขา้รบับรกิารต่อปี 
  1.1 ครัง้ / ปี 
  2.2-3 ครัง้ / ปี 
  3.มากกวา่ 4 ครัง้ /ปี 
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ส่วนท่ี 3  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร 
  ใหใ้ส่เครื่องหมาย        ลงในช่องวา่ง ใหต้รงกบัระดบัความส าคญัทีท่่านพจิารณา 
โดยเรยีงล าดบัความส าคญัมากทีสุ่ด(5),ส าคญัมาก(4),ส าคญัปานกลาง(3),ส าคญัน้อย
(2),ส าคญัน้อยทีสุ่ด(1) 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของธรุกิจบริการ 

ระดบัความส าคญั 

ส าคญั
มาก
ทีสุ่ด 

ส าคญั
มาก 

ส าคญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ส าคญั
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
15. สถานบรกิารมคีวามน่าเชื่อถอื
และเป็นทีรู่จ้กั 

     

16. อะไหล่ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารมี
คุณภาพ 

     

17.การยอมรบัเมื่อลกูคา้รอ้งขอให้
รบัเปลีย่นแกง้าน 

     

18.มกีารจดัอะไหล่ไวอ้ยา่งเหมาะสม
กบัการซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ 

     

19. มกีารจดัอะไหล่อื่นไวบ้รกิาร
อยา่งเหมาะสม 

     

20. ความทนัสมยัของเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมรถยนต ์

     

21.ความรวดเรว็ในการจดัซือ้จดัหา
อะไหล่ทีจ่ าเป็น 

     

ด้านราคา 
22. มกีารแสดงราคาอะไหล่แต่ละ
ชนิดอยา่งชดัเจน 

     

23.มกีารแจง้ค่าซ่อมรถยนต์
ล่วงหน้า 

     

24. ราคาค่าซ่อมรถยนตใ์กลเ้คยีง
กบัรา้นคู่แขง่อื่น 
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ส่วนท่ี 3  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร (ต่อ)  

  ใหใ้ส่เครื่องหมาย        ลงในช่องวา่ง ใหต้รงกบัระดบัความส าคญัทีท่่านพจิารณา 
โดยเรยีงล าดบัความ ส าคญัมากทีสุ่ด(5), ส าคญัมาก(4), ส าคญัปานกลาง(3), ส าคญัน้อย
(2), ส าคญัน้อยทีสุ่ด(1) 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของธรุกิจบริการ 

ระดบัความส าคญั 

ส าคญั
มาก
ทีสุ่ด 

ส าคญั
มาก 

ส า 
คญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ส าคญั
น้อย
ทีสุ่ด 

25. มกีารบรกิารช าระเงนิดว้ยบตัร
เครดติ 

     

26. ลกูคา้สามารถรบัรถยนตไ์ดห้าก
ยงัไม่มเีงนิจ่าย 

     

27. มกีารแจกแจงใหเ้หน็ราคาของ
การใหบ้รกิาร 

     

ช่องทางการจ าหน่าย 
28. ท าเลทีต่ ัง้ สะดวกในการ
เดนิทาง 

     

29.สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ีพ่กั
อาศยัของลกูคา้ 

     

30.สถานบรกิารรถยนตอ์ยูใ่กลท้ี่
ท างานของลกูคา้ 

     

31.สถานทีจ่อดรถยนตม์คีวาม
สะดวกส าหรบัผูม้ารบับรกิาร 

     

32.มกีารบนัทกึขอ้มลูของรถยนตท์ี่
เขา้มาใชบ้รกิาร  

     

การส่งเสริมการตลาด 
33.มกีารโทรตดิต่อลกูคา้เป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอทางโทรศพัท ์
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ส่วนท่ี 3  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร (ต่อ)  

  ใหใ้ส่เครื่องหมาย        ลงในช่องวา่ง ใหต้รงกบัระดบัความส าคญัที่ท่านพจิารณา 
โดยเรียงล าดบัความส าคญัมากที่สุด(5),ส าคญัมาก(4),ส าคญัปานกลาง(3),ส าคญัน้อย
(2),ส าคญัน้อยทีสุ่ด(1) 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของธรุกิจบริการ 

ระดบัความส าคญั 

ส าคญั
มาก
ทีสุ่ด 

ส าคญั
มาก 

ส า 
คญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ส าคญั
น้อย
ทีสุ่ด 

34.มกีารแจง้ขอ้บกพร่องของ
รถยนตก์่อนเขา้ซ่อมเพื่อพดูคุยกบั
ลกูคา้ 

     

35.มกีารใหส้่วนลด และ การปล่อย
เครดติเงนิเชื่อ 

     

36.มกีารแจกของแถม ของช าร่วย
ในช่วงเทศกาลกบัลกูคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

37.การประชาสมัพนัธข์องสถาน
บรกิารมคีวามโดดเด่น  

     

38.มกีารใหค้ าน าน าวธิกีารดแูล
รกัษารถยนต ์

     

39.พนกังานมมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ี
ยิม้แยม้แจ่มใส ่

     

40.ช่างมคีวามสุภาพ อ่อนน้อมใน
การใหบ้รกิาร 

     

41.ช่างและพนกังานมคีวามรู้
ความสามารถในการใหบ้รกิาร 

     

42.จ านวนพนกังานมใีหบ้รกิารอยา่ง
เพยีงพอ 
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ส่วนท่ี 3  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร (ต่อ)  

  ใหใ้ส่เครื่องหมาย        ลงในช่องวา่ง ใหต้รงกบัระดบัความส าคญัที่ท่านพจิารณา 
โดยเรียงล าดบัความส าคญัมากที่สุด(5),ส าคญัมาก(4),ส าคญัปานกลาง(3),ส าคัญน้อย
(2),ส าคญัน้อยทีสุ่ด(1) 

 

 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของธรุกิจบริการ 

ระดบัความส าคญั 

ส าคญั
มาก
ทีสุ่ด 

ส าคญั
มาก 

ส า 
คญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
น้อย 

ส าคญั
น้อย
ทีสุ่ด 

43.ช่างมคีวามละเอยีดในการท างาน 
ผดิพลาดน้อย 

     

44.ช่างทีใ่หค้ าแนะน าในการดแูล
การซ่อมไดด้ ี

     

ลกัษณะทางกายภาพ 
45.สถานทีม่คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย      
46.สถานบรกิารมแีสงสวา่งเพยีงพอ      

ด้านเทคนิคและกระบวนการ 
47.มป้ีายบอกแผนงานซ่อมชดัเจน      
48.มเีครื่องมอืและอุปกรรท์ีท่นัามยั
ในการซ่อมบรกิาร 

     

49.มแีผนการบรกิารอยา่งชดัเจน
เป็นล าดบัข ัน้ตอน 

     

50.มกีารจดัควิใหบ้รกิารตามล าดบั
ก่อนหลงั 
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ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางสาวปวีณา สังวาลวงศ์ เกิดเมื่อ 2 กนัยายน พุทธศกัราช 2533 จังหวดั

สุราษฏร์ธานี  วุฒกิารศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ  คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด และได้เข้าศึกษาต่อใน

ระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยในปี  2556 ปจัจุบนัผูศ้กึษามอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน ของ

บรษิทั พ.ีไบโอเอนเนอจ ีจ ากดั 
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