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บทคัดย(อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค& 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตร& 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อการ

ตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 4) เพื ่อศึกษาอิทธิพลของ

พฤติกรรมความตBองการผูBใชBบริการที่มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง 5) 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร&ที่มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขต

วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 6) เพื ่อศึกษาอิทธิพลของส�วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู Bบริโภค 

ภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร&ที ่มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผู Bบริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

 กลุ�มตัวอย�างที่ใชBในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

โดยใชBแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขBอมูล สถิติที่ใชBในการวิเคราะห& ไดBแก� ค�าความถี่ ค�ารBอยละ 

ค�าเฉลี่ย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดBวยสถิติทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน ทาง



 

 
2 

เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต�างจะนำไปสู�การเปรียบเทียบเป�นรายคู� โดยใชBวิธี LSD และสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการศึกษาพบว�าป�จจัยดBานประชากรศาสตร& ไดBแก� เพศ ที่ต�างกัน ทำใหBการตัดสินใจใชBบริการรBาน

ลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครต�างกัน อย�างมีนัยยะสำคัญท่ี 0.05 นอกจากน้ีป�จจัยส�วน

ประสมทางการตลาดดBานผลิตภัณฑ& และ บริการ ดBานส�งเสริมการตลาด ดBานบุคคล ดBานส่ิงแวดลBอมทางกายภาพ

มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ : การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถ; รBานลBางรถ  

ABSTRACT 

The purpose of this research is 1 )  to study consumer decision making to use car wash 

shop in Wang Thong Lang district. 2 )  to study consumers' decision to use car wash services in 

Wang Thonglang District Bangkok 3) to study the influence of the marketing mix on the decision 

to use the car wash service of consumers in Wang Thong Lang district. Bangkok 4) To study the 

influence of consumer demand behavior on the decision to use the car wash shop of the 

consumers in Wang Thong Lang District 5 )  to study the influence of the image of the car care 

shop on the decision to use the service. Consumer car wash shop in Wang Thonglang District 

Bangkok 6 )  to study the influence of the marketing mix. Consumer behavior The Image of Car 

Care Stores Affecting Consumer Decision To Use Car Wash Shop in Wang Thong Lang Bangkok 

The sample used in this research is the population in Wang Thong Lang district. Bangkok 

Metropolitan amount of 400 people using questionnaires as a tool for data collection. The 

statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypothesis was tested by t-test, one-way ANOVA, and if difference was found, it would lead to 

double comparison using LSD method and Multiple Regression Analysis. 

The results of the study found that demographic factors, such as sexes, made the 

decision to use a car wash shop among consumers in Wang Thong Lang district. Bangkok is 

different In addition, the marketing mix factors for personal, environmental and physical 

marketing promotion products and services influenced consumers' decision to use car wash 

shops in Wang Thong Lang district. Bangkok 

Keyword : Decision to use a car wash service; Car wash service 
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บทนำ 

ป�จจุบันมีจำนวนผู Bใช Bยานพาหนะในกรุงเทพมหานครเป�นจำนวนมาก และผู Bท ี ่ ใช Bช ีว ิตอยู �ใน

กรุงเทพมหานครค�อนขBางจะมีชีวิตที่เร�งรีบ ไม�ค�อยมีเวลาในการดูแลรักษารถของตนเอง จึงทำใหBมีธุรกิจคาร&แคร&

เกิดในเป�นจำนวนมาก เพื่อเป�ดใหBบริการลBางรถ ตามมุมต�างๆในพื้นที่ ซึ่งกลุ�มที่ใชBบริการส�วนมากจะเป�นกลุ�ม

คนทำงาน หรือ สุภาพสตรีที่ไม�มีเวลาดูแลรถยนต&ส�วนบุคคล จึงทำใหBเกิดธุรกิจคาร&แคร& เพื่อรองรับการใหBบริการ

กับคนกลุ�มนี้ การลงทุนคาร&แคร&แต�ละประเภทมีตั้งแต�หลักแสน จนไปถึงหลักลBาน ขึ้นอยู�กับป�จจัยภายนอกเช�น 

พื้นที่ในเมือง หรือ อุปกรณ&เครื่องมือ ที่ใชBบริการแบบครบวงจร จึงทำใหBดูน�าเชื่อถือ และ ลูกคBาสนใจที่จะ

ใหBบริการ ในส�วนอัตราค�าบริการต�อครั้งประมาณ 150-300 บาท ขึ้นอยู�กับขนาดของรถยนต&ที่เขBามาใชBบริการ 

หลังจากไดBรับการบริการแลBว เกิดความพึงพอใจในการใชBบริการ จึงทำใหBอยากจะกลับมาใชBบริการซ้ำ และอยาก

บอกต�อใหBคนรูBจักมาใชBบริการ การใหBบริการที่ดีจะตBองคำนึงถึงใสใจในทุกดBานของรถลูกคBา จะทำใหBลุกคBาไม�หัน

ไปใชBบริการรBานคาร&แคร&อ่ืนในระยะยาว 

ดังนั้นการทำวิจัยธุรกิจคาร&แคร& จะเห็นไดBการตัดสินใจในการใชBบริการลูกคBานั้นเป�นสิ่งที่ผูBประกอบการ

จะตBองเล็งเห็นถึงความตBองการของลูกคBา และ การสรBางใหBลูกคBาเกิดความพึงพอใจสูงสุด และที่สำคัญคือ ทราบ

ถึงวิธีการตัดสินใจในการใชBบริการของลูกคBา เพื่อที่ผูBประกอบการจะสามารถสรBางสรรค&บริการใหBตอบโจทย&วาม

ตBองการของลูกคBาใหBไดBมากที่สุด และเกิดการใชBบริการซ้ำ อย�างต�อเนื่อง เพราะบริการของธุรกิจคาร&แคร& 

ผูBบริโภค มีอำนาจในการเลือกใชBบริการซึ่งจะมีการเปรียบเทียบกับคู�แข�งโดยตรง และ จะทำใหBมีการพัฒนาธุรกิจ

ในการใหBบริการท่ีไดBเปรียบมากกว�าคู�แข�งในตลาด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคCการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำแนก

ตามประชากรศาสตร& 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภค

ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมความตBองการผูBใชBบริการท่ีมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของ

ผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร&ที่มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของ

ผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส�วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูBบริโภค ภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร&ที่มีผล

ต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

 

 



 

 
4 

สมมติฐานการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขBอง ทำใหBผูBวิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชBสำหรับการ

วิจัย เรื่องการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยตั้งสมมติฐาน

ดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 กลุ�มผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ท่ีมี เพศ อาชีพ น�าจะมีผลต�อการ

ตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2 กลุ�มผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดBเฉล่ีย

ต�อเดือน น�าจะมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3 ป�จจัยดBานส�วนประสมทางการตลาด น�าจะมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของ

ผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ป�จจัยดBานพฤติกรรมความตBองการของผูBบริโภค น�าจะมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBาน

ลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 ป�จจัยดBานภาพลักษณ&รBานคาร&แคร& น�าจะมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของ

ผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 6 ป�จจัยดBานส�วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูBบริโภค ภาพลักษณ&รBานคาร&แคร&น�าจะมี

ผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1) ประชากรท่ีใชBในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ กลุ�มคนท่ีเคยใชBบริการรBานลBางรถ ในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ท้ังหมดจำนวน 400 คน สำรวจโดยใชBแบบสอบถาม 

2) ตัวแปรอิสระ ประกอบดBวย (1) ป�จจัยส�วนบุคคล ไดBแก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดBเฉล่ีย

ต�อเดือน ย่ีหBอรถยนต&ท่ีเขBามาใชBบริการ ช�วงเวลาท่ีเขBามาใชBบริการ ประเภทของการใชBบริการ ความถ่ีท่ี

เขBามาใชBบริการ (2) ป�จจัยดBานส�วนประสมทางการตลาด ไดBแก� ป�จจัยดBานผลิตภัณฑ& และบริการ 

(Product) ป�จจัยดBานราคา (Price) ป�จจัยดBานส�งเสริมการตลาด (Promotion) ป�จจัยดBานบุคคล 

(People) ป�จจัยดBานกระบวนการ(Process) ป�จจัยดBานส่ิงแวดลBอมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

(3) พฤติกรรมความตBองการของผูBบริโภค ไดBแก� ความถ่ีการเขBามาใชBบริการรBานลBางรถ ค�าใชBจ�ายการใชB

บริการต�อคร้ัง ระยะเวลาท่ีเขBาใชBบริการต�อคร้ัง (4) ภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร& ไดBแก� ภาพลักษณ&ดBาน

การใหBบริการ ภาพลักษณ&ดBานคุณภาพ ภาพลักษณ&ดBานระดับราคา 

3) ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถในเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร ไดBแก� ช�วงราคาท่ี

เหมาะสม หรือ ประเภทการเลือกใชBบริการของลูกคBาเขBามาใชBบริการรBานลBางรถในแต�ละครั้ง จึงจะ

สามารถนำขBอมูลท้ังหมดวัดผลไดBมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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ประโยชนCท่ีคาดว(าจะไดQรับ 

1. ทราบถึงการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

2. ทราบถึงการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถโดยจำแนกตามประชากรศาสตร&ของผูBบริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

3. ทราบถึงการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถโดยจำแนกตามส�วนประสมทางการตลาดในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

4. ทราบถึงการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถโดยจำแนกตามพฤติกรรมของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

5. ทราบถึงการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถโดยจำแนกภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร&ของผูBบริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือเป�นประโยชน&ต�อผูBท่ีสนใจการศึกษาการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภค 

 

การทบกวนวรรณกรรม 

ดQานประชากรศาสตรC 

ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน& (2538:41) กล�าวว �า การแบ�งส �วนตลาดตามตัวแปรดBานประชากรศาสตร& 

ประกอบดBวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายไดBต�อ

เดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร&เป�นลักษณะที่สำคัญ และสถิติที่วัดไดBของประชากรและช�วยในการกำหนด 

ตลาดเป�าหมาย ในขณะที่ลักษณะดBานจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช�วยอธิบายถึงความคิดและความรูBสึกของ 

กลุ�มเป�าหมายนั้น ขBอมูลดBานประชากรจะสามารถเขBาถึงและมีประสิทธิผลต�อการกำหนดตลาดเป�าหมายคนที่มี 

ลักษณะประชากรศาสตร&ต�างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต�างกัน โดยวิเคราะห&จากป�จจัย 

เพศ ความแตกต�างทางเพศ ทำใหBบุคคลมีพฤติกรรมของการติดต�อสื่อสารต�างกัน คือ เพศ หญิงมา

แนวโนBม มีความตBองการที่จะส�งและรับข�าวสารมากกว�าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม�ไดBมีความ ตBองการที่จะส�ง

และรับข�าวสารเพียงอย�างเดียวเท�านั้น แต�มีความตBองการที่จะสรBางความสัมพันธ&อันดีใหBเกิดขึ้น จากการรับและ

ส�งข�าวสารนั้นดBวย นอกจากนี้เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต�างกันอย�างมากในเรื่อง ความคิด ค�านิยมและ

ทัศนคติท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคม กำหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวB ต�างกัน  

อายุ เป�นป�จจัยที่ทำใหBคนมีความแตกต�างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ นBอยมักจะมี

ความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ&และมองโลกในแง�ดีมากกว�าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมาก มักจะมี

ความคิดที่อนุรักษ&นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง�รBายกว�าคนที่มีอายุนBอย เนื่องมาจาก ผ�าน

ประสบการณ&ชีวิตที่แตกต�างกัน ลักษณะการใชBสื ่อมวลชนก็ต�างกันคนที่มีอายุมากมักจะใชBสื ่อเพื่อแสวงหา 

ข�าวสารหนัก ๆ มากกว�าความบันเทิง  

การศึกษา เป�นป�จจัยที่ทำใหBคนมีความคิด ค�านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต�างกันคนท่ี มีการศึกษา

สูงจะไดBเปรียบอย�างมากในการเป�นผูBรับสารที่ดีเพราะเป�นผูBมีความกวBางขวางและเขBาใจสารไดBดี แต�จะเป�นคนท่ี
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ไม�เชื่ออะไรง�ายๆ ถBาไม�มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ำมักจะใชBสื่อ ประเภทวิทยุ 

โทรทัศน&และภาพยนตร& หากผูBมีการศึกษาสูงมีเวลาว�างพอก็จะใชBสื่อออนไลน& สิ่งพิมพ& วิทยุ โทรทัศน& และ 

ภาพยนตร& แต�หากมีเวลาจำกัดก็มักจะแสวงหาข�าวสารจากสื่อสิ่งออนไลน&มากกว�าประเภทอื่น อาชีพ อุณารัตน& 

ธรรมมิโกมินทร& (2513: 18-26) การประกอบอาชีพเป�นภาระหนBาที่อย�างหนี่ง ของมนุษย&ในอันที่จะใหBดำรงชีพ

อยู�ในสังคมไดBอย�างสุขสบายพอสมควรตามแต�อัตภาค เริ่มแรก มนุษย&พยายามด้ินรนเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงปาก

เล้ียงทBอง และ อันดับต�อไปจะพยายามหาส่ิงท่ีสามารถเล้ียงครอบครัวไดB 

 

ดQานส(วนประสมทางการตลาด 

Kotler (1997, p. 92) ไดBกล�าวไวBว�า ส�วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดB บริษัทมักจะนามาใชBร�วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความ

ตBองการของลูกคBาที่เป�นกลุ�มเป�าหมาย แต�เดิมส�วนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค� 4 ตัวแปรเท�านั้น (4Ps) 

ไดBแก� ผลิตภัณฑ& (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช�องทางการ จัดจาหน�ายผลิตภัณฑ& (Place) การส�งเสริม

การตลาด (Promotion) ต�อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตัวแปร ไดBแก� บุคคล (People) ลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหBสอดคลBองกับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาด

สมัยใหม� โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับธุรกิจ ทางดBานการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกไดBว�าเป�นส�วนประสมทางการตลาด

แบบ 7Ps  

ศิริวรรณ เสรีรัตน&, ปริญ ลักษิตานนท& และ ศุภร เสรีรัตน& (2541, น. 337-339) ไดBกล�าว ไวBว�า 

แนวความคิดเก่ียวกับกลยุทธ&การตลาดสาหรับธุรกิจการใหBบริการ (Market Mix) ในหนังสือการ บริหารการตลาด

ยุคใหม�นั้น ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) จะเป�นลาดับขั้นโดยพบว�าผูBบริโภคที่ผ�าน

กระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ใหBบริการจะใชBส�วนประสม การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps 

น่ันเอง 

เสรี วงษ&มณฑา (2542, น. 11) ไดBกล�าวไวBว�า ส�วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

ท่ีกิจการมีสินคBาและ/หรือบริการไวBตอบสนองความตBองการของลูกคBากลุ�มเป�าหมาย สามารถสรBางความพึงพอใจ

ใหBแก�พวกเขาไดB ทั้งนี้ราคาของสินคBาและ/หรือบริการอยู�ในระดับท่ี ผูBบริโภคยอมรับไดBและยินยอมที่จะจ�าย

(Willing to pay) มีช�องทางการจัดจาหน�ายที่เหมาะสม ลูกคBาสามารถเขBาถึงไดBอย�างสะดวกสบาย อีกทั้งมีความ

พยายามจูงใจเพ่ือใหBลูกคBาเกิดความสนใจ ตัดสินใจซ้ือสินคBาและ/หรือบริการอย�างถูกตBอง 

 

ดQานพฤติกรรมของผูQบริโภค 

ภรเสรีรัตน&(2540,หนBา 5) กล�าวว�า พฤติกรรมผูBบริโภคหมายถึงการกระทำต�างๆ ที่เกี่ยวขBองโดยตรงกับ

การจัดหาใหBไดBมาจากการบริโภคและการจับจ�ายใชBสอยซื้อสินคBาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจท่ี

เกิดข้ึนท้ังก�อนและหลัง  
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ศิวารัตน& ณ ปทุม และคณะ (2550 , หนBา 13) ไดBใหBความหมายของพฤติกรรม ผูBบริโภคไวBว�าพฤติกรรม

ของผูBริโภคหมายถึงการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวขBองโดยตรง กับ การจัดหาและการใชBผลิตภัณฑ& 

หมายความรวมถึงกระบวนการตัด สินใจ และมีส�วนในการกำหนดการกระทำรูปแบบใหม�ข้ึน 

พิมล ศรีวิกรม& (2542 , หนBา 6) พฤติกรรมผูBบริโภค หมายถึง การกระทำท่ีผูBบริโภคแสดงออกไดBแก� การ

คBนหาการเลือกซื้อ การประเมินผลในการใชBสอย ผลิตภัณฑ&นั้นๆ รวมถึงการบริการที่ผูBบริโภคไดBรับบหรือพึงจะ

ไดBรับซ่ึงการกระทำดังกล�างเป�นท่ีคาดว�า จะสนองต�อความตBองการของผูBบริโภคอีกดBวย 

 

ดQานภาพลักษณCตราสินคQา 

เสรี วงษ&มณฑา (2540) กล�าวว�า ตราสินคBา คือ ส่ิงที่จะช�วยสรBางความแตกต�างจากคู�แข�งในตลาด และ

เสริมคุณค�าใหBกับสินคBา นั้นๆ รวมทั้งสรBางความจงรักภักดีของผูBบริโภคใหBมีต�อสินคBา อย�างยาวนาน เนื่องจากว�า

การท่ีผูBบริโภคไดBพบเห็นตราสินคBาน้ันลอดเวลาทาใหBเกิดความคุBนเคยกับตราสินคBา และเม่ือเกิดความคุBน เคยแลBว

ก็จะเกิดความชอบนำไปสู�ควาไวBวางใจ ความไวBวางใจจะนำไปสู�การตัดสินใจซ้ือ สินคBาน้ันในท่ีสุด  

Kotler (1999) ไดBใหBค�านิยามของตราสินคBา ไวBว�า ตราสินคBา คือ ชื่อ (Name) คำ (Term) สัญลักษณ& 

(Symbolic) หรือการออกแบบ (Design) หรือการรวมกันทั้งหมดของส่ิงเหล�านี้โดยเจตนาใชB เพื่อแสดงถึงสินคาB 

(Product) หรือการบริการ (Service) ของผูBขายหรือกลุ�มผูBขายเพ่ือสรBางความแตกต�าง จากกลุ�มคู�แข�ง นอกจากน้ี 

ตราสินคBา ยังประกอบไปดBวยคุณค�าทางดBานศักยภาพ (Physical Value) คุณค�าทางดBานหนBาที่การใชBสอย 

(Functional Value) และคุณค�าทางดBานจิตวิทยา (Psychological Value) ซึ่งส�งผลใหBสินคBาหรือการบริการมี

ความเป�นเอกลักษณ&เฉพาะตัวข้ึน 

Randall (2000) ไดBกล�าวไวBว�า ผลิตภัณฑ& คือส่ิงที่ถูกผลิตมาจากโรงงานแต�ตราสินคBา ต�างหากคือ สิ่งท่ี

ถูกซื้อโดยผูBบริโภค ทั้งน้ีเนื่องจากตราสินคBา คือผลิตภัณฑ&ที่มีประโยชน&ทางดBานหนBาที่การใชBสอย (Function 

Benefit) ที่ไดBรับการผนวกเขBากับ คุณค�าเพ่ิม (Value Added) ซึ่งผูBบริโภคเห็นว�า มีความคุBมค�าใน การซื้อ โดย

คุณค�าเพ่ิมนี ้อาจจะอยู �ในเชิงเหตุผล (Rational) และจับตBองไดB (Tangible) ไปจนถึงคุณค�าเพ่ิม ทางดBาน

สัญลักษณ& (Symbolic) ในลักษณะเชิงอารมณ& (Emotional) และไม�สามารถจับตBองไดB (Intangible) ซึ่งสัมพันธ&

กับ คุณสมบัติของแต�ละตราสินคBา โดยส่ิงต�าง ๆ เหล�าน้ีตBองอาศัย การพัฒนาอย�างต�อเน่ืองเป�นระยะเวลานาน 

 

ดQานการตัดสินใจ 

แนวคิดเก่ียวกับคุณค�าตราสินคBา (Brand Equity) น้ันเป�นแนวคิดท่ีไดBรับการคิดคBนและ พัฒนาขึ้นมาใน

ยุคทศวรรษท่ี 1980 (Keller, 2541 อBางถึงในเต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ&, 2554: 9 ) โดยมี แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคBา 

(Brand) เป�นพื้นฐาน ดังนั้นในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณค�าตราสินคBา จึงควรเริ่มตBนจากการทำความเขBาใจถึง

ความหมายและความสำคัญของตราสินคBาเสียก�อน  
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สมาคมตลาดสหรัฐฯ (The American Market Association cited in Kotler, 2009: 276 อBางถึงใน

ฐิติรัตน& มีมาก และคณะ, 2552: 245) ใหBนิยามว�าตราผลิตภัณฑ& (Brand) คือ ช่ือ นิยาม รูปแบบ สัญลักษณ& หรือ

รูปลักษณ&ใดๆ ท่ีบ�งบอกถึงสินคBาหรือบริการของผูBขายหน่ึงๆ ว�ามีความแตกต�างจากผูBอ่ืน 

เสรี วงศ&มณฑา (2540: 41) อBางถึงในชัยนันท& เพ็ชรอำไพ, 2552: 10 ไดBอธิบายถึงลักษณะ ของตรา

สินคBา(Brand)ว�าควรจะตBองมี (1) บุคลิกที่ยั ่งยืน (Durable Personality)ประกอบดBวย การรวมกันทางดBาน

คุณค�าทางกายภาพ (Physical Value) และคุณค�าดBานการใชBสอย (Functional Value) ตลอดจนคุณค�าดBาน

จิตวิทยา (Psychological Value) (2) การตัดสินใจซื้อสินคBาเกิดขึ้น เพราะผูBบริโภคมีความรูBสึกที่ถูกตBองและมี

ความพึงพอใจต�อตราสินคBา (3) ผลิตภัณฑ&เป�นสิ่งที่สรBางไดB ในโรงงานแต�คุณค�าของตราสินคBาเกิดจากการรับรูB

ภาพลักษณ& (Perceptual Image) ของผูBบริโภค และ (4) คู�แข�งขันสามารถเลียนแบบคุณลักษณะของสินคBาไดBแต�

คุณค�าของตราสินคBาคู�แข�งไม�สามารถ เลียนแบบไดB เพราะเป�นเอกลักษณ&ที่อยู�ในใจผูBบริโภค ซึ่งนั่นหมายความว�า

การที่ผู Bบริโภคซื้อ 10 สินคBา ใดสินคBาหนึ่งนั ้นเป�นเพราะตราสินคBาแตกต�างกัน ดังนั ้นตราสินคBาที ่ประสบ

ความสำเร็จจึงเป�นตรา สินคBาที่แตกต�างในใจผูBบริโภค ตราสินคBาจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ&ที่มีความซับซBอน 

(Kotler, 2543 อBางใน ณฐกร วรอุไร, 2548 ; เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ&, 2554: 10) ซึ่งสามารถสื่อความหมายไดBถึง 

6 ระดับ อันไดBแก� คุณสมบัติ(Attribute) ต�างๆของตราสินคBาซ่ึงเชื่อมโยงไปสู�คุณประโยชน&(Benefit) ทั้งทางดBาน 

หนBาที่ใชBสอยและทางดBานอารมณ&และนำไปสู�การแสดงถึงคุณค�า (Value) ในขณะเดียวกันตราสินคBา สามารถส่ือ

ถึงวัฒนธรรม (Culture) อย�างเช�นวัฒนธรรมองค&กรหรือวัฒนธรรมของประเทศผูBผลิตไดB รวมถึงตราสินคBาแต�ละ

ตราต�างก็มีบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งบ�งบอกไดBถึงลักษณะของผูBใชBตรา สินคBานั้น ตราสินคBา นอกจากจะมี

ความสำคัญต�อเจBาของสินคBาแลBว ยังช�วยสรBางความมั่นใจใหBเกิดกับ ผูBบริโภคอีกทางหนึ่ง เพราะตราสินคBาน้ัน

แสดงถึงคุณภาพ คุณค�าของสินคBา ซ่ึงจะส�งผลต�อความ พึงพอใจท่ีผูBบริโภคมีต�อสินคBาน้ันอย�างต�อเน่ือง ดังน้ันการ

สรBางเอกลักษณ&ตราสินคBา (Brand Identity) จึงเป�นสิ่งสำคัญอย�างยิ่งในการสรBางตราสินคBาในการที่จะสรBาง

เอกลักษณ&ท่ีโดดเด�นและแตกต�างจากผูB แข�งขัน เพ่ือตอบสนองความตBองการในการตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินคBาใหB

มากที่สุด ตราสินคBาจึงเป�น ความสัมพันธ&ร�วมที่ประกอบกันในใจของผูBบริโภคโดยเกิดจาก (ชัยนันท& เพ็ชรอำไพ, 

2552: 11)  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

   ในการวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบไม�ทดลอง (Non-Experimental Design) เป�นการวิจัยที่มีการศึกษา

ตามสภาพที่เป�นไปตามธรรมชาติ โดยไม�มีการจัดกระทำหรือ ควบคุมตัวแปรใดๆ เป�นการเก็บรวบรวมภาคสนาม

แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป�นการเก็บขBอมูลในช�วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว

โดยใชBเคร่ืองมือการวิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห& ขBอมูลดBวยวิธีทางสถิติ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชQการวิจัย 

โดยแบ�งแบบสอบถามปลายป�ดออกเป�น 6 ส�วน และแบบสอบถามปลายเป�ด 1 ส�วนดังต�อไปน้ี 
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ส�วนท่ี1 ขBอมูลป�จจัยส�วนบุคคลของผูBตอบแบบสอบถาม เป�นคำถามที่เกี่ยวขBองกับป�จจัยส�วน

บุคคล ไดBแก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเฉลี่ยต�อเดือน ยี่หBอรถยนต&ที ่เขBามาใชBบริการ 

ช�วงเวลาท่ีเขBามาใชBบริการ ประเภทของการใชBบริการ ความถ่ีท่ีเขBามาใชBบริการ มีจำนวน 9 ขBอ 

ส�วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถโดยจะทดสอบ ดBานส�วน

ประสมทางการตลาด มีจำนวน 22 ขBอ 

ส�วนที่ 3 การประเมินการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถโดยจะทดสอบดBวยพฤติกรรมความ

ตBองการของผูBบริโภค มีจำนวน 3 ขBอ เป�นขBอคำถามปลายเป�ด 

ส�วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถโดยจะทดสอบ ดBานส�วน

ภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร& มีจำนวน 3 ขBอ 

ส�วนท่ี 5 ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผู Bบริโภคในเขตวัง

ทองหลาง มีจำนวน 3 ขBอ 

ส�วนท่ี 6 เป�นขBอคำถามแบบปลายเป�ดเพ่ือใหBผูBตอบแบบสอบถามไดBเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ

การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน1 ขBอ  

 

การวิเคราะหCขQอมูล 

เมื่อผูBวิจัยไดBทำ การเก็บรวบรวมขBอมูลจากแบบสอบถามแลBว จึงไดBนำขBอมูลนั้นมาประมวลผลดBวยการ

วิเคราะห&ขBอมูลดังรายละเอียดต�อไปน้ี   

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชBการวิเคราะห&ขBอมูลดังต�อไปน้ี 

1.1 ใชBค�ารBอยละ (Percentage) และค�าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ�ม 

ไดBแก� ป�จจัยส�วนบุคคลที่ประกอบดBวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน�งงานประสบการณ&ใน

การทำงาน และรายไดB 

1.2 ใชBค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดBแก� 

ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ป�จจัยดBานพฤติกรรมของผูBบริโภคและป�จจัยดBานภาพลักษณ& ของคนในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

2.   สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชBในการวิเคราะห&ขBอมูลดังต�อไปน้ี 

2.1 การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามเพศ จะใชBการวิเคราะห&ขBอมูลดBวย 

          สถิติการทดสอบ t-Test  

 2.2 การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม

อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน�งงาน  

        ประสบการณ&ในการทำงาน และรายไดB จะใชBการวิเคราะห&ขBอมูลดBวยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต�างจะนำไปสู�การเปรียบเทียบเป�นรายคู� โดยใชBวิธีของ LSD  
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             2.3 เพื่อศึกษาป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดที่มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภค

ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครจะใชBการวิเคราะห&ขBอมูลดBวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

Analysis 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห&ขBอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบว�าผูBตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป�น เพศหญิง คิดเป�นรBอยละ 50.5 อายุ 31-40 

ป¥ คิดเป�นรBอยละ 30.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป�นรBอยละ 57.3 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป�นรBอยละ 

50.7 รายไดBเฉลี ่ย 30,001-40,000 บาท คิดเป�นรBอยละ 19.5 ยี ่หBอรถยนต& HONDA คิดเป�นรBอยละ 24.5 

ช�วงเวลาเขBาใชBบริการ 13.00น-16.00น. คิดเป�นรBอยละ 49.3 ประเภทที่ใชBบริการ ลBางสี+ดูดฝุ©น คิดเป�นรBอยละ 

63.3  

1. ผลการวิเคราะห&การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง โดยภาพรวมอยู�ใน

ระดับมากที่สุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.93 และค�า S.D เท�ากับ 0.921 เมื่อพิจารณาเป�นรายไดB พบว�า การ

ตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคจากการเปรียบเทียบขBอมูลที่เกี่ยวขBอง เป�นขBอท่ีมีค�าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ซ่ึงมีค�าเฉล่ียเท�ากับ 3.93  

2. ผลการวิเคราะห&การเปรียบเทียบการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร จำแนกตากป�จจัยส�วนประชากรศาสตร& สามารถสรุปการวิจัยไดBดังน้ี 

2.1 ประชากรในเขตวังทองหลางที่มีระดับการศึกษาต�างกัน ทำใหBการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถใน

เขตวังทองหลางต�างกัน อย�างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

2.2 ประชากรในเขตวังทองหลางที่มีอาชีพต�างกัน ทำใหBการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถในเขตวัง

ทองหลางต�างกัน อย�างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะห&ส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขต

วังทองหลาง สรุปจากการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ดBานราคา ดBานบุคคล ดBานส�งเสริมการตลาด ดBานสิ่งแวดลBอม มี

ผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

3.2 ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ป�จจัยอื่นๆ ไดBแก� ดBานผลิตภัณฑ& และบริการ ดBานช�องทางการจัด

จำหน�าย ดBานกระบวนการ ไม�มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวิเคราะห&ดBานพฤติกรรมความตBองการของผูBบริโภคมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของ

ผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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4.1 ป�จจัยดBานค�าใชBจ�ายเขBามาใชBบริการ สามารถพนากรณ&การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของ

ผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

4.2 ป�จจัยดBานพฤติกรรมความตBองการของผูBบริโภค ดBานความถี่เขBาใชBบริการ และ ดBานระยะเวลาเขBา

มาใชBบริการ ไม�มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผู Bบริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

5. ผลการวิเคราะห& ดBานภาพลักษณ&ของรBานคาร&แคร& มีผลต�อ การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของ

ผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดBดังน้ี 

5.1 ป�จจัยดBายภาพลักษณ&ดBานราคา ป�จจัยดBานภาพลักษณ&ดBานการบริการ มีผลต�อการตัดสินใจใชB

บริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

5.2 ป�จจัยดBานภาพลักษณ&ดBานคุณภาพ ไม�มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขต

วังทองหลาง 

6. ผลการวิเคราะห&ตัวแปรอิสระโดยรวมมีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัยไดBดังน้ี 

6.1 ป�จจัยดBานส�งเสริมการตลาด ดBานการภาพ ดBานภาพลักษณ&ดBานราคา มีผลต�อการตัดสินใจใชBบริการ

รBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.2 ป�จจัยตัวแปรอิสระเชิงปริมาณโดยรวม ดBานผลิตภัณฑ& และบริการดBานราคา ดBานช�องทางการจัด

จำหน�าย ดBานบุคคล ดBานกระบวนการความถี ่การเขBาใชBบริการ ค�าใชBจ�ายการเขBาใชBบริการ 

ระยะเวลาเขBาใชBบริการ ดBานภาพลักษณ&การบริการ ดBานภาพลักษณ&คุณภาพ ไม�มีผลต�อการ

ตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง 

อภิปรายผล 

 ผลการว ิจ ัยการศ ึกษา การต ัดส ินใจใช Bบร ิการร Bานล Bางรถของผ ู Bบร ิ โภคในเขตว ังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร สามารถนำผลการศึกษามาสรุปตามวัตถุประสงค&ไดBดังน้ี 

1. การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู�ใน

ระดับมาก ป�จจัยดBานประชากร ของคนในเขตวังทองหลาง จะเป�นเพศหญิง ที่เขBาใชBบริการ คิดเป�นรBอย

ละ 50.5 จากกลุ�มประชากรท้ังหมด 400 คน  

2. การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ดBานพฤติกรรมความ

ตBองการของผูBบริโภค อยู�ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ไดBแก� ดBานค�าใชBจ�ายการเขBาใชBบริการ ดBาน
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ระยะเวลาเขBาใชBบริการ และ ดBานความถี่เขBาใชBบริการ ซึ่งสอดคลBองกับงานวิจัยของ ทรัพย&มงคล เก้ือ

เม�ง (2552) กล�าวถึง ความสัมพันธ&ระหว�างป�จจัยส�วนบุคคลกับพฤติกรรมการใชBคาร&แคร&พบว�าเพศ มี

ความสำคัญกับความถ่ี และ แหล�งขBอมูลมีผลต�อการเลือกใชBบริการ 

 

ขQอเสนอแนะ 

 การตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภคในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผลการตัดสินใจ

ข้ึนอยู�กับป�จจัย 3 ส�วนดังน้ี  

1. ป"จจัยประชากรศาสตร. ด1านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให1เห็นว>า ประชากรในเขตวังทองหลาง ที่มีเพศต>างกัน 

ทำให1การตัดสินใจใช1บริการร1านล1างรถต>างกัน ซึ่งประชากรส>วนใหญ> เปKนกลุ>มเพศหญิง เนื่องจากต1องการความ

สะดวกในการล1างรถ และ ความรวดเร็วในการให1บริการ 

2. ป"จจัยด1านภาพลักษณ.ของร1านคาร.แคร. จากผลการวิจัยแสดงให1เห็นว>า ด1านภาพลักษณ.ราคา การตั้งราคาของ

ร1านมีผลต>อการตัดสินใจของผู1บริโภค อยู>ในระดับมากที่สุด ว>ามีการวางราคาค>าใช1บริการต>อครั้งที่เท>าไหร> และ 

การเข1ารับบริการต>อครั้งมีการดูแลรถของผู1บริโภคที่ละเอียด และ ใส>ใจในการบริการเพื่อสร1างความพึ่งพอใจ

ให1กับผู1รับบริการ 

3. ป"จจัยส>วนประสมทางการตลาด ด1านส>งเสริมการตลาด ว>ามีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม หรือ การ

ประชาสัมพันธ. ที่ตรงกับกลุ>มลูกค1า ในช>องทาง Online และ Offline เพื่อทราบถึงโปรโมชั่นของร1าน 

4. ป"จจัยด1านส>วนประสมทางการตลาด ด1านสิ่งแวดล1อมทางกายภาพ ว>าสถานที่ของร1านมีสิ่งอำนวยความสะดวก 

เช>น มีบริเวณที่นั่งพัก เวลารอการรับบริการ มี WiFi หรือ Internet ใหBบริการกับผูBบริโภคที่เขBามาใชB

บริการ 

ขQอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต(อไป 

1. ป�จจัยดBานราคาในการลBางต�อคร้ังมีผลต�อการใชBบริการลBางรถ จึงเป�นป�จจัยหลักในการเป�ดรBานคาร&แคร& 

2. ป�จจัยดBานการส�งเสริมการตลาดหรือ การจัดโปรโมชั่น และ โปรโมท Online, Offline มีผลกับการ

ตัดสินใจใชBบริการลBางรถของผูBบริโภค 

3. ป�จจัยดBานสิ่งแวดลBอมทางการภาพ เช�น รBานมีพื้นที่กวBางขวาง หรือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช�น Wifi, 

เคร่ืองด่ืม, TV มีผลกับการตัดสินใจใชBบริการรBานลBางรถของผูBบริโภค 
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