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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s และความพึงพอใจในคุณภาพบริการทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความ
ภักดีในการใช้ บริการร้ านล้ างรถของผู้ใช้ บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร
THE MARKETING MIX 7P’S FACTORS AND THE SATISFACTION OF SERVICE
QUALITY INFLUENCING ON CAR WASH STATION CUSTOMER’S LOYALTY IN
BANGKOK AREA
วรุ ฒ จารุ โยธิน1 สมบูรณ์ ศรี อนุรักษ์วงศ์2 และประภัสสร วิเศษประภา3
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s
ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพบริ ก ารและความภัก ดี ใ นการใช้บ ริ ก ารร้ า นล้า งรถของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7 P’s ความพึงพอใจใน
คุณภาพบริ การและความภักดีในการใช้บริ การร้านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจและใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่ใช้บริ การร้านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด โดยส่ วนมากมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 จานวน 6
ด้าน ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และสมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การมีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริ การ
ร้านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 จานวน 2 ด้าน ได้แก่ดา้ น
ความมัน่ ใจในการให้บริ การและด้านการดูแลเอาใจใส่
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ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to study the general state of The marketing mix 7P’s factors,
The satisfaction of service quality and Car wash station customer’s loyalty in Bangkok area. (2) to study
the relationship between The marketing mix 7P’s factors, The satisfaction of service quality and Car wash
station customer’s loyalty in Bangkok area. The study was a quantitative research by surveys and data was
collected by questionnaires. The sample consisted of 400 Car wash station customer’s in Bangkok area.
Descriptive statistics were frequency, percentage, mean, and standard deviation and Inferential statistic was
multiple liner regression.
The research result finds that most respondents were male, aged between 31 – 40 years, held a
bachelor degree, had single marital status. The most respondents employed as private company employees
and had average monthly income 30,001 – 40,000 baht.
The result of hypothesis testing number 1 shows that The Marketing mix 7P’s factors influences to
the satisfaction of service quality on car wash station customer’s in Bangkok area at the statistical
significance level 0.01 in 6 fields are product, price, place, people, process and physical evidence, And the
result of hypothesis testing number 2 shows that the satisfaction of service quality influences to car wash
station customer’s loyalty in Bangkok area at the statistical significance level 0.01 in 2 fields are assurance
and empathy.
Keywords: The marketing mix 7P’s factors, The satisfaction of service quality, Car wash station in
Bangkok area, The car wash station customer’s loyalty
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นจานวนมาก สาเหตุมาจาก
การใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่มีความเร่ งรี บจึงมีความจาเป็ นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการ
เดิ น ทาง การประกอบธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วหรื อ ในการด าเนิ น กิ จ วัต รประจ าวัน เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง ความ
สะดวกสบายและสามารถควบคุมระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ ส่ งผลให้การมีรถยนต์
ส่ วนบุคคลไว้ในครอบครองของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครมี จานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี
ข้อมูลทางสถิติที่บอกถึงจานวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมในเขตกรุ งเทพมหานคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ปี
2561 จานวนรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งและรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง มี
จานวนทั้งสิ้ น 4,845,627 คัน (กรมขนส่ งทางบก, 2562) โดยรถยนต์ส่วนบุคคล 2 ประเภทนี้เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่จะเข้ามาใช้บริ การในร้านล้างรถ รวมถึงลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการพักอาศัยในรู ปแบบของห้องพัก ห้องเช่า เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียมมาก
ขึ้น จึงทาให้พฤติกรรมการล้างรถของผูใ้ ช้รถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยดูแลทาความสะอาดรถยนต์
ด้ว ยตนเอง ปั จ จุ บ ัน ผูใ้ ช้ร ถยนต์นิ ย มน ารถเข้า รั บ บริ ก ารท าความสะอาดดู แ ลรั ก ษาหรื อ ขัด เคลื อ บสี ที่
ศูนย์บริ การล้างรถที่มีมาตรฐานมากขึ้น จึงเป็ นสาเหตุที่ธุรกิจร้านล้างรถหรื อคาร์แคร์จานวนมากเกิดขึ้นใหม่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ที่ไม่มีเวลาในการดูแลรักษาทาความสะอาด
รถยนต์หรื อไม่มีพ้นื ที่สาหรับล้างรถยนต์ดว้ ยตนเอง
ขนาดตลาดรวมของธุ รกิจร้านล้างรถหรื อคาร์ แคร์ ที่ให้บริ การดูแลรักษารถยนต์ทวั่ ประเทศไทยมี
มูลค่ากว่า 10,000 ล้าน บาทต่อปี เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลในแต่ละปี พบว่า
ธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ ย งั มี ศ ัก ยภาพที่ จ ะสามารถขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น ได้อี ก ประมาณ 4,000 - 5,000 ล้า นบาทต่ อ ปี
(สานักงานเศรษฐกิจอุตสากรรม, 2561) ส่ งผลทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
เป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจให้บริ การดูแลรักษาทาความสะอาดรถยนต์จึงได้รับความสนใจเป็ นอย่าง
มากและเพิ่มขึ้นตามจานวนรถยนต์ดว้ ยเช่นกัน ทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจร้านล้างรถในตลาดมีการแข่งขัน
กันอย่างดุเดือดและรุ นแรง เพื่อต้องการครองส่ วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ร้านล้างรถจึงจาเป็ นต้องทาการปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งให้ได้ เพื่อ
ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได้จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ต่อไปได้
จากข้อมูลดังกล่าวและความสนใจของผูว้ ิจยั ที่ตอ้ งการจะทาธุรกิจร้านล้างรถหรื อคาร์แคร์ในอนาคต
ให้ประสบความสาเร็ จและเติ บโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งในปั จ จุ บนั ธุ รกิ จ นี้ มีการแข่งขัน ที่ สูงมากและคาดว่ามี
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แนวโน้มการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้นอีกในอนาคต ทางผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลถึง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีในการใช้บริ การร้านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานครและความพึงพอใจในคุ ณภาพบริ การที่ มี อิทธิ พลต่ อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านล้างรถหรื อคาร์ แคร์ หรื อผูท้ ี่สนใจจะทา
ธุ รกิ จ ร้ านล้างรถสามารถนาข้อมู ลจากงานวิจ ัย นี้ ไปประยุกต์ใช้หรื อปรั บปรุ ง เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้
เหมาะสมกับการให้บริ การธุ รกิจร้านล้างรถ รวมไปถึงการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานนามาใช้เพื่อ
สร้างความแตกต่างในการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพือ่ ศึกษาสภาพทัว่ ไปของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การ
และความภักดี ในการใช้บริ การร้ านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7 P’s และความพึงพอใจในคุณภาพบริ การกับความ
ภักดีในการใช้บริ การร้านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ประชากรที่ครอบครองรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลไม่
เกิ น 7 ที่ นั่ ง และรถยนต์ป ระเภทรถยนต์นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลเกิ น 7 ที่ นั่ ง ทั้ง เพศชายและเพศหญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s ความพึงพอใจ
ในคุณภาพบริ การและความภักดีของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้านระยะเวลาระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิ งวิชาการ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาและพัฒนารู ปแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การและความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่กาลังศึกษา ค้นคว้า วิจยั หรื อ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าว ตลอดจนเป็ นแนวทางต่อเนื่องในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผูศ้ ึกษาทาการวิจยั ในครั้งต่อไปและ (2) ประโยชน์เชิ งนโยบาย ทาให้ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจ
สามารถนาข้อมูลที่ได้นาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองและเป็ นแนวทางในการวางแผนกาหนด
กลยุทธ์หรื อนโยบายในอนาคต เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสม
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ทางการตลาด7P’s และคุณภาพบริ การของร้านล้างรถ รวมไปถึงระดับความภักดีในการใช้บริ การร้านล้างรถ
ทาให้สามารถนาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์หรื อนโยบายในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้สูงสุ ด
แนวคิดและทฤษฎี
1. ส่ วนประสมทางการตลาด คือสิ่ งสาคัญที่สามารถกาหนดกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร ซึ่ ง
องค์กรจาเป็ นต้องออกแบบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมสาหรับการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยคอทเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler& Keller, 2014) ได้กล่าวถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไว้
ว่า มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อตอบสนองและสร้ างความพึงพอใจให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างแท้จ ริ ง
สาหรับธุรกิจสิ นค้าทัว่ ไปปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดจะประกอบด้วย 4P’s หรื อเรี ยกว่า marketing mix
แต่ในส่ วนของธุ รกิจบริ การตามแนวคิดของ Kotler จะมีการเพิ่มส่ วนประกอบขึ้นมาอีก 3P’s หรื อเรี ยกว่า
service mix ซึ่งปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s นั้นประกอบไปด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ (product) คือสิ่ งใด ๆ ที่นาเสนอเพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการแก่ ผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้ได้รับมาซึ่ งความพึงพอใจ มีความหมายที่ครอบคลุมถึงสิ นค้าที่ จบั ต้องได้
(goods) และสิ นค้าที่จบั ต้องไม่ได้ (service)
(2) ราคา (price) คืออัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาด โดยใช้สื่อกลางเป็ นเงิน
ในปัจจุบนั ราคามีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึ่งองค์กรจาเป็ นต้องมีการทากลยุทธ์กาหนดราคาที่เหมาะสมและ
สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ไ ด้ เพื่ อ ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์มี ร ะดับ ราคาที่ เ หมาะสม สามารถตอบสนองกับ ระดับ
ความสามารถและกาลังซื้อของผูใ้ ช้บริ การในตลาดได้
(3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) คือสิ นค้าหรื อกิจการตั้งอยูใ่ นทาเลที่ดี สะดวก ปลอดภัย หาได้
ง่าย และมีเวลาเปิ ด - ปิ ด ที่เหมาะสม
(4) การส่ งเสริ มทางการตลาด (promotion) คือเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารทางการตลาด เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ จูงใจ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ตัวอย่างเช่น การโฆษณาการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง
(5) บุคลากร (people) คือพนักงานหรื อบุคคลภายในองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริ การ การอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ โดยบุคลากรที่ให้บริ การต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
มีความสะอาด สุ ภาพ เรี ยบร้อย และมีมารยาท ได้รับการอบรมการให้บริ การมาเป็ นอย่างดี
(6) กระบวนการให้บริ การ (process) คือขั้นตอนต่าง ๆ ของการให้บริ การ เริ่ มตั้งแต่การเริ่ มเสนอ
การให้บริ การไปจนถึงจนจบกระบวนการให้บริ การ ด้วยวิธีการจัดการที่ดีและมีระยะเวลาที่เหมาะสม
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(7) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical evidence) คือส่ วนประกอบขององค์กร ที่ ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถจับต้อง สัมผัสได้ โดยการนาเสนอที่สวยงาม ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ใช้บริ การ เช่ น อาคารที่
ออกแบบตกแต่งสวยงาม ทันสมัย มีความสะอาดของสถานที่ เป็ นต้น
2. ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกของผูใ้ ช้บริ การหลังจาก
ได้รับการบริ การ โดยอาร์ มสตองและคอทเลอร์ (Armstrong & Kotler, 2009) ได้กล่าวว่าเป็ นผลมาจากการ
เปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ถึงประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การกับคุณภาพของการให้บริ การที่ผใู ้ ช้บริ การ
คาดหวัง หากผลที่ได้รับจากการบริ การต่ากว่าที่ผใู ้ ช้บริ การคาดหวังไว้ผใู ้ ช้บริ การจะเกิดความไม่พึงพอใจ
ในทางกลับกันหากผลที่ได้รับจากการบริ การเท่ากับหรื อสู งกว่าความคาดหวัง ผูใ้ ช้บริ การจะเกิดความพึง
พอใจ รวมถึงพาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) ได้กล่าวเสริ มว่าในการซื้อบริ การแต่ละครั้ง
นั้นผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถจับต้องสิ นค้าบริ การได้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การมักจะใช้เกณฑ์ในการวัด
ระดับคุณภาพบริ การก่อนการตัดสิ นใจซื้อบริ การ 5 ข้อหลัก ดังนี้
(1) ความน่ าเชื่ อถือและไว้วางใจ (reliability) หมายถึงผูใ้ ห้บริ การต้องแสดงความน่ าเชื่ อถือและ
ไว้วางใจได้ สามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องตรงตามกับที่ตกลงไว้
(2) การให้ความมัน่ ใจ (assurance) หมายถึงผูใ้ ห้บริ การต้องทาให้ผูใ้ ช้บริ การมัน่ ใจโดยปราศจาก
ความเสี่ ยงและความอันตรายโดยสามารถแสดงความเชื่อมัน่ ต่อผูใ้ ช้บริ การได้
(3) การตอบสนองที่ รวดเร็ ว (responsiveness) หมายถึงผูใ้ ห้บริ การสามารถตอบสนองโดยมีความ
ตั้งใจและเต็มใจในการให้บริ การแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ ในงานบริ การอย่างเต็มที่
(4) การดูแลเอาใจใส่ (empathy) หมายถึงผูใ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องจัดเตรี ยมการดูแลงานทั้งก่อนการ
ขาย ระหว่างการขายและหลังการขาย
(5) ลัก ษณะทางกายภาพ (tangibles) หมายถึ ง ความมี รู ป ลัก ษณ์ ข องผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารและองค์ก ร
ตัวอย่างเช่นการมีอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ทนั สมัย มีการใช้เทคโนโลยีสูงและมีความสวยงามของวัสดุ อุปกรณ์ ที่
ให้บริ การ เป็ นต้น
3. ความภักดี คือผลลัพธ์จากความพึงพอใจสู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยซิงห์ และไซนี (Singh & Saini, 2016) ได้อธิบายว่าความภักดี หมายถึง
พฤติกรรมของผูเ้ ข้าใช้บริ การที่เกิดจากความผูกพันในระยะยาวโดยกลับมาซื้ อหรื อใช้บริ การซ้ าและการมี
ทัศนคติที่ดีโดยนึกถึงเป็ นอันดับแรก เมื่อมีโอกาสจะบอกเล่าแนะนาให้คนใกล้ชิดและผูอ้ ื่นได้ทราบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับในการเข้ามาใช้บริ การ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ไชยพศ รื่ นมล (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจคาร์ แคร์ ใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด
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จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดของธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ที่มีนัยสาคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านราคา ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในขณะที่ปัจจัยด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านสถานที่และเวลาการ
ให้ บ ริ ก าร ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร
กนกพร กระจ่างแจง (2557) ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและการเลือกใช้
บริ การศูนย์บริ การล้างรถในห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด และมีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั เอกชน และส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสู งสุ ด คือด้านความรวดเร็ วในการบริ การ รองลงมาคือ ด้าน
ความเอาใจใส่ ของพนักงาน ด้านความสะอาดหลังได้รับบริ การ และด้านประเภทในการให้บริ การ โดยมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมหมาย พันธุ วงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริ การที่มีอิทธิ พลต่อ
การใช้บริ การซ้ าของธุรกิจคาร์แคร์ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย อายุระหว่าง 35 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส อาชีพข้าราชการ รายได้
ต่อเดือน 20,000 - 25,000 บาท ผลทดสอบสมมติฐานเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อคุณภาพ
บริ การ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 รวมถึงคุณภาพบริ การ และส่ วนประสมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อ
การกลับมาใช้บริ การซ้ าเช่นกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s

ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การ

-ด้านผลิตภัณฑ์ -ด้านกระบวนการ

-ด้านความมัน่ ใจในการให้บริ การ

-ด้านราคา

-ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว

-ด้านบุคลากร

ความภักดีในการใช้บริ การ
ร้านล้างรถ

-ด้านสถานที่

-ด้านความเชื่อถือได้

-ด้านพฤติกรรม

-ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

-ด้านการดูแลเอาใจใส่

-ด้านทัศนคติ

-ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

-ด้านลักษณะทางกายภาพ
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สมมติฐานการวิจัย
(1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของร้านล้าง
รถของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร และ(2) ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การมีอิทธิ พลต่อความภักดี
ในการใช้บริ การร้านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือกลุ่มประชากรที่ครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้
บริ การร้านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน คานวณได้จากสู ตร
ที่ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ คอแครน (Cochran, 1977)โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เท่ากับการ
วิจยั ครั้งนี้ ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน โดยทาการเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริ การ
ร้ านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานครด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล แล้วจึงนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ป
โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ประกอบด้วย (1) การแจกแจงความถี่
(frequency) และค่าร้ อยละ (percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบ (2) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s
ตัวแปรความพึงพอใจในคุณภาพบริ การ และตัวแปรความภักดีในการใช้บริ การร้านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และใช้การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (inferential statistics analysis) ในการวิเคราะห์
การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด โดยส่ วนมากมีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท โดยมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s ของ
ร้านล้างรถภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านสถานที่ ตามลาดับ ส่ วนระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริ การ
ของร้านล้างรถภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจในคุณภาพบริ การด้านความมัน่ ใจใน
การให้บริ การมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้านการ
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ตอบสนองที่รวดเร็ ว ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ และ
ระดับความคิดเห็นต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยความภักดี
ด้านพฤติ ก รรมมี ค่าเฉลี่ ย มากกว่าและมี ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับเห็ น ด้วยมาก ในขณะที่ ความภักดี ด้าน
ทัศนคติมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าและมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.01 จานวน 6 ด้าน ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในขณะที่ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพบริ การ และผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การมีอิทธิพล
ต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 จานวน 2 ด้าน
ได้แก่ดา้ นความมัน่ ใจในการให้บริ การและด้านการดูแลเอาใจใส่ ในขณะที่ดา้ นการตอบสนองที่รวดเร็ ว ด้าน
ความเชื่อถือได้และด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่ วง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานะโสด อาชี พ ส่ ว นมากเป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท สอดคล้องกับกนกพร กระจ่าง
แสง (2557) ในงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจและการเลื อ กเข้า ใช้บ ริ ก าร
ศูนย์บริ การล้างรถในห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลในเขตกรุ งเทพมหานคร ในประเด็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชี พพนักงานหรื อลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชน โดยในช่วงอายุ 31 – 40 ปี เป็ นช่วงอายุที่เริ่ มมีหน้าที่การงานมัน่ คง มีรายได้เพิ่มสู งขึ้น แต่ก็
ต้องแลกมาด้วยเวลาที่ลดน้อยลงไป รวมถึงลักษณะที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็ นการพัก
อาศัยในคอนโดมีเนี ยมและอพาร์ ทเม้นต์มากขึ้น ซึ่ งจะไม่มีพ้ืนที่สาหรับเข้าใช้บริ การล้างรถในร้านล้างรถ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการล้างรถที่มกั ใช้บริ การของร้านล้างรถแทนการล้างรถยนต์ดว้ ยตนเอง
ส่ วนระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s ของร้านล้างรถโดยรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การมีความสนใจและให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดใน
ด้านต่าง ๆ ที่ทางธุ รกิ จได้สร้างและออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อ
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของคอทเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler& Keller,
2014) ที่กล่าวถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดไว้วา่ เป็ นสิ่ งสาคัญที่สามารถกาหนดกิจกรรมทางการตลาด
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ขององค์กร ซึ่งองค์กรจาเป็ นต้องออกแบบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมสาหรับการวางแผน
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ตอบสนองและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจบริ การที่มีการเพิ่มปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเดิม
ที่มี 4P’s เพิ่มอีก 3P’s คือ ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จาเป็ นต้องมีการ
ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเรื่ อง
สาหรั บระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของร้ านล้างรถโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับคุณภาพบริ การที่ได้รับจากร้านล้างรถ โดยคุณภาพบริ การใน
ด้านต่าง ๆ มีผลอย่างมากเนื่ องจากสามารถเป็ นตัวชี้วดั ว่า ผูใ้ ช้บริ การจะกลับมาใช้บริ การอีกในอนาคต ซึ่ ง
เจ้าของรถยนต์ส่วนมากมักจะเลือกใช้บริ การกับร้านล้างรถที่มีคุณภาพน่ าเชื่ อถือ มากกว่าการเลือกใช้จาก
ร้านล้างรถที่ดูแล้วไม่ได้มาตรฐานหรื อไม่น่าไว้วางใจ โดยเฉพาะเรื่ องทักษะความรู ้เบื้องต้นในการทาความ
สะอาดรถยนต์แต่ละประเภท รวมไปถึงความซื่ อสัตย์ของตัวพนักงานผูใ้ ห้บริ การที่ผ่านการฝึ กอบรมการ
ให้บริ การเป็ นอย่างดี เพื่อสามารถให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การจนเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด สอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีของพาราซุรามาน ซี แทมล์ และเบอร์ รี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1998) ที่ให้ความหมาย
ของคุณภาพบริ การไว้ว่า เป็ นการนาเสนอบริ การที่ดีที่สุดด้วยความตั้งใจในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งในด้าน
รู ปแบบ เวลาและสถานที่ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อทาให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
ส่ วนระดับความคิดเห็นต่อความภักดีของร้านล้างรถโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก แสดงให้เห็น
ว่ า เมื่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้รั บ การบริ ก ารที่ ป ระทับ ใจหรื อ ได้รั บ ความพึ ง พอใจอย่า งสม่ า เสมอ จะส่ ง ผลให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความภักดีท้ งั ในด้านทัศนคติ โดยจะมีการนึ กถึงร้านล้างรถที่ใช้บริ การอยู่เป็ นประจาเป็ นที่
แห่ งแรกเมื่อต้องการใช้บริ การ และด้านพฤติกรรมโดยจะมีการแนะนา บอกต่อถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับ
จากการเข้าใช้บริ การที่ร้านล้างรถแห่ งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของซิ งห์และเซนต์ (Singh & Saini,
2016) ที่ได้อธิบายว่าความภักดี หมายถึงพฤติกรรมของผูเ้ ข้าใช้บริ การที่เกิดจากความผูกพันในระยะยาวโดย
กลับมาซื้ อหรื อใช้บริ การซ้ าและการมีทศั นคติที่ดีโดยนึ กถึงเป็ นอันดับแรก เมื่อมีโอกาสจะบอกเล่าแนะนา
ให้คนใกล้ชิดและผูอ้ ื่นได้ทราบเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในการเข้ามาใช้บริ การ ซึ่ งเป็ นการสร้างความ
ภักดีของผูใ้ ช้บริ การ รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีของจาลีแวนด์ วู ชมิด และซวิค (Jalilvand, Wu, Schmid, &
Zwick, 2014) ได้อธิบายว่าความภักดี หมายถึง การมีพฤติกรรมที่ยงั คงมีการใช้บริ การต่อไป มีการแนะนาคน
ใกล้ชิดมาใช้บริ การและมีทศั นคติที่ดีโดยมีการนึ กถึงเป็ นที่แรกในการเข้ารับบริ การเนื่ องจากมีความมัน่ ใจ
และพึงพอใจในการให้บริ การ ซึ่งนาไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยาวที่จะมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้ านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 6 ด้าน โดยผูว้ ิจยั ขอ
อภิปรายปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมใช้บริ การร้านล้าง
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รถที่ มี สิ น ค้า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามหลากหลาย มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี เนื่ อ งจากผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้
ความสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพและบริ การที่ได้รับนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ จึงเลือกใช้บริ การกับร้านล้างรถที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั และมีการให้บริ การที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546) ที่ว่า
การที่ผใู ้ ช้บริ การจะเลือกใช้บริ การหรื อซื้อสิ นค้าจากผูใ้ ห้บริ การรายใด สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
คือคุณค่าและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับนั้น เมื่อเทียบกับจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายไป ดังนั้นธุรกิจจาเป็ นต้อง
ให้บริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างแท้จริ ง (2) ด้านราคามีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจะเลือกใช้บริ การกับ
ร้านที่มีราคาของสิ นค้าและบริ การเป็ นราคาที่ เหมาะสมกับคุณภาพของบริ การที่ได้รับ ตรงต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงราคาของสิ นค้าและบริ การมีให้เลือกหลากหลาย เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การพิจารณาจาก
ความคุม้ ค่าของการบริ การเทียบกับราคาค่าบริ การที่ได้ชาระ สอดคล้องกับการศึกษาของ ไชยพศ รื่ นมล
(2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจคาร์แคร์ ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคจะเลือกร้ านที่มีราคาของสิ นค้าและบริ การเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ มีราคาของสิ นค้าและ
บริ การหลายระดับราคาให้เลือกเพื่อเป็ นทางเลือกของผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการที่แตกต่าง (3) ด้านสถานที่มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับทาเลที่ต้ งั ของร้านล้างรถ เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การต้องการความสะดวกสบายในการเข้ารับบริ การ
จึ งเลื อกใช้บริ การร้ านล้างรถที่ ต้ งั อยู่ใกล้แหล่งที่ อยู่อาศัยหรื อสถานที่ ที่ตอ้ งไปทาธุ ระ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ที่อธิ บายไว้ว่า การเลือกสถานที่ต้ งั ของธุ รกิจมีความสาคัญ
มากเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคต้องไปรับบริ การในสถานที่ที่ผใู ้ ห้บริ การจัดเตรี ยมไว้ ดังนั้นสถานที่ตอ้ งครอบคลุม
พื้นที่ในการให้บริ การกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด (4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเรื่ องความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริ การมากกว่า การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายต่าง ๆ จึงไม่ได้สร้างความสนใจให้ผใู ้ ช้บริ การมากนัก สอดคล้องกับการศึกษาของไชยพศ รื่ นมล (2558)
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธุรกิจคาร์แคร์ ในกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลยุทธ์
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การเนื่ องจาก
การเข้ารั บบริ การในธุ รกิ จคาร์ แคร์ ส่วนใหญ่มีอตั ราเฉลี่ ยในการใช้ ประมาณ 1 ครั้ งต่อเดื อน ทาให้การ
ส่ งเสริ มการตลาดไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคสนใจมากเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายในการรับบริ การแต่ละครั้งก็มีราคา
ไม่สูงมากทาให้ทาการส่ งเสริ มการตลาดไม่ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค (5) ด้านบุคลากรมีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญใน
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การมีความซื่ อสัตย์ จริ งใจในการให้บริ การ มีความสุ ภาพอ่อนน้อม รวมถึงมีความรู ้
ความชานาญในการให้บริ การ ส่ งผลให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความมัน่ ใจและประทับใจจึ งตัดสิ นใจกลับมาใช้
บริ การซ้ าอีกในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2550) ที่กล่าวไว้ว่า บุคลากร
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หรื อพนักงาน ต้องได้รับการคัดเลือก ผ่านการฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าได้แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง พนักงานต้องมีความรู ้ความสามารถ มีทศั นคติที่ดี สามารถตอบสนองลูกค้า
ได้ (6) ด้านกระบวนการมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ โดยพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ กับ การมี ข้ นั ตอนการให้บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐาน
สอดคล้องกับแนวคิดของ อเนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการได้รับบริ การ คือ ผูใ้ ห้บริ การ
ต้องสร้ างระบบการให้บริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มี ความคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว (7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับร้านที่มีพ้ืนที่รับรอง
ระหว่างและมีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อช่วยผ่อนคลายระหว่างรอการใช้บริ การ เนื่องจากในการบริ การบาง
ประเภทอาจมีการใช้ระยะเวลาในการให้บริ การที่ค่อนข้างนาน เช่น การขัดเคลือบสี การซักเบาะพรม เป็ น
ต้น หากไม่มีพ้ืนที่สาหรับรองรับลูกค้าอาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ญ (2546)ได้กล่าวไว้ว่า ผูใ้ ช้บริ การจะซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การใดนั้น ธุรกิจจาเป็ นต้อง
สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสื่ อสาร สอบถามข้อมูล รวมไปถึงการเข้า
รับบริ การ ธุรกิจจึงจาเป็ นต้องทาหน้าที่ในการอานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพบริ การมีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ด้าน โดยผูว้ ิจยั ขออภิปรายความพึงพอใจในคุณภาพ
บริ การในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ (1) ด้านความมัน่ ใจในการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านล้างรถ โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่ องของความมัน่ ใจของการให้บริ การ เนื่องจาก
พนักงานได้ผ่านการฝึ กอบรมจึงมีความรู ้ในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การเป็ นอย่างดี รวมถึงมีความซื่ อสัตย์
จริ งใจ ผูใ้ ช้บริ การจึงมัน่ ใจได้ว่ารถยนต์ที่นาไปใช้บริ การจะไม่เกิ ดความเสี ยหาย สอดคล้องกับสมหมาย
พันธุวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริ การที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของ
ธุรกิจคาร์แคร์ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นความสาคัญของคุณภาพบริ การอยู่ในระดับมากในเรื่ องการบริ การที่ไว้ใจได้และมีความเชื่ อมัน
รองลงมาคือการบริ การของพนักงาน และการรั บประกันความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นกับรถยนต์ของท่าน
ตามลาดับ (2) ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ วไม่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ เนื่ องจาก
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในครั้ งนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นผูใ้ ช้บริ การร้ านล้างรถที่ นิยมใช้
บริ การในห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งบางครั้งอาจทิ้งรถยนต์ไว้และไปจัดการธุ ระภายในห้างสรรพสิ นค้า จึงไม่ได้
สนใจว่าการให้บริ การนั้น ๆ จะใช้เวลามาก – น้อยเพียงใด สอดคล้องกับ ไชยพศ รื่ นมล (2558) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรั กภักดี ของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จคาร์ แคร์ ในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การรู ้อยูแ่ ล้วว่าจะมาใช้บริ การอะไร และการใช้บริ การส่ วนใหญ่กใ็ ช้เวลานานอยูแ่ ล้วอาจ
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ท าให้ เ กิ น เวลาที่ นัด หมายหรื อ ก าหนดไว้ไ ด้ (3) ด้า นความเชื่ อ ถื อ ได้ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี ข อง
ผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถที่นิยมใช้บริ การร้าน
ล้างรถภายในห้างสรรพสิ นค้าจะมีความมัน่ ใจในภาพลักษณ์ของสถานที่ให้บริ การมากกว่า กล่าวคือเมื่อ
ผูใ้ ช้บริ การจะนารถยนต์เข้ารับบริ การล้างรถผูใ้ ช้บริ ก ารจะคานึ งถึงภาพลักษณ์ของห้างสรรพสิ นค้าที่มีร้าน
ล้างรถภายในบริ เวณว่ามีความเชื่อถือได้หรื อเคยมีประวัติเสี ยหายหรื อไม่ หากทางห้างสรรพสิ นค้านั้น ๆ เคย
มีประวัติว่าร้านล้างรถภายในห้างสรรพสิ นค้านั้นเคยทารถยนต์ของผูใ้ ช้บริ การเกิดความเสี ยหาย ผูใ้ ช้บริ การ
อาจพิจารณาไม่นารถไปล้างที่หา้ งดังกล่าว (4) ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านล้างรถ โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับเรื่ องการได้รับบริ การที่ตรงกับความต้องการ
โดยร้านล้างรถให้บริ การอย่างเท่าเทียม ถือประโยชน์ของลูกค้าสู งสุ ด รวมไปถึงการที่ร้านล้างรถสามารถ
จดจาผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การเป็ นประจาได้ ส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การประทับใจที่ร้านล้างรถให้ความสนใจ ใส่
ใจผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งผลการศึ กษานี้ สอดคล้องกับ ไชยพศ รื่ นมล (2558) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจคาร์ แคร์ ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าการรับรู ้คุณภาพ ด้านการดูแลเอาใจใส่
ส่ งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การกิจการคาร์ แคร์ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการดูแลเอาใจ
ใส่ จากพนักงาน การดูแลให้ความสนใจในการตอบคาถามการบริ การและมีการแนะนาการบริ การใหม่ ๆ
ให้กบั ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ มีการจดจาลูกค้าได้เป็ นอย่างดี (5) ด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของผูใ้ ช้บริ การร้านล้างรถ เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบข้อคาถามในส่ วนลักษณะทาง
กายภาพไปในแนวทางของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริ การล้างรถ รวมถึงการออกแบบตกแต่ง
ร้านและเครื่ องแต่งกายของพนักงาน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลร้านล้างรถที่อยู่ภายใน
ห้างสรรพสิ นค้า ทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่ องความสวยงาม ทันสมัยของเครื่ องมือ
และอุปกรณ์สกั เท่าไหร่ เนื่องจากใช้เวลาในการรอรับบริ การไปเดินเล่นหรื อทาธุระภายในห้างสรรพสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นส่ วนสาคัญที่ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านล้างรถจาเป็ นต้อง
นาไปพัฒนาและปรับปรุ งต่อเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด ดังนั้นผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจร้านล้างรถจึงควร
มุ่งเน้น ฝึ กอบรมพนักงานผูใ้ ห้บริ การให้มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องของผลิตภัณฑ์และบริ การที่จะส่ ง
มอบให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรวมถึ ง การมี พ นัก งานที่ เ พี ย งพอต่ อ การให้บริ ก ารแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ส่ ว นในด้า นราคา
ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านล้างรถควรมีการทากลยุทธ์เรื่ องราคาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
เพราะการตั้งราคาที่ เหมาะสมนั้นควรเป็ นราคาที่ลูกค้าเห็ นว่าคุ ม้ ค่ากับคุณภาพบริ การที่ได้รับ และด้าน

14

กระบวนการ ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านล้างรถควรมีการปรับปรุ งขั้นตอนในการให้บริ การที่กระชับ รวดเร็ ว
ชัดเจนและมีมาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การซึ่งการพัฒนาและปรับปรุ งในเรื่ องต่าง ๆ
ที่กล่าวมาในขั้นต้น จาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจและความภักดีในการกลับมาใช้บริ การให้มีมากขึ้น (2) คุณภาพบริ การเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านล้างรถต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจร้านล้างรถเป็ นธุรกิจบริ การ
จากผลที่ได้ในการศึกษาครั้ งนี้ แสดงให้เห็ นถึงผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับความพึงพอใจใน
คุ ณภาพบริ การในระดับสู งทุกด้าน ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านล้างรถจาเป็ นต้องพัฒนาด้านบุคลากรหรื อ
พนักงานผูใ้ ห้บริ การ ให้มีความรู ้ ความสามารถในงานที่ทาอยูส่ ู งสุ ด อีกทั้งต้องฝึ กอบรมพนักงานให้สามารถ
บริ การได้อย่างมีมาตรฐาน มีความจริ งใจและซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับเรื่ องปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ จาเป็ นต้องพัฒนาและปรับปรุ งทั้ง 2 ส่ วน ควบคู่กนั เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุ รกิ จต่อไป (3) ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้านล้างรถ ควรให้ความสาคัญกับช่ องทางที่
สามารถรับฟั งผลตอบรับหรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ าใช้บริ การ เพื่อให้รับรู ้ถึงปั ญหาที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับหรื อ
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ โดยบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อพัฒนา แก้ไขและปรับปรุ งการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น เนื่องจาก
การเปิ ดรั บฟั งผลตอบรั บหรื อข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การและสามารถนามาแก้ไขได้ จะแสดงถึงความ
จริ งใจ ความเอาใจใส่ ของร้านล้างรถที่มีต่อผูใ้ ช้บริ การ จึงนาไปสู่ ความพึงพอใจสู งสุ ดและมีความภักดี ส่ งผล
ต่อการกลับมาใช้บริ การซ้ าหรื อบอกต่อบุคคลอื่นในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
ควรทาการศึกษาโดยการเจาะกลุ่มผูใ้ ช้บริ การให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปั จจัยที่ตอ้ งการ
ศึกษาได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การที่กว้างเกินไป อาจได้ขอ้ มูลที่ไม่
แม่นยามากนัก รวมถึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อให้มีรายละเอียดและข้อมูล
มากยิ่งขึ้นเพราะการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวอาจมีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่
ครอบคลุมในบางประเด็น ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปควรใช้วิธีอื่น ๆ เช่น การสังเกตุการณ์ร่วมกับ
การสัมภาษณ์ การทาเฉพาะกลุ่ม การสัมภาษณ์ในเชิ งลึก เป็ นต้น เพื่อให้การศึกษามีขอ้ มูลที่แม่นยาและ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนกรอบแนวความคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา อาจทาให้ผลลัพธ์ที่ได้
แตกต่างออกไป โดยในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดคุณภาพบริ การ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด7P’s เพื่อ
วัดความภักดี ในการใช้บริ ก ารร้ านล้างรถของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งหากมี การเปลี่ ยน
แนวความคิด ศึ กษาทฤษฎี พฤติ กรรมในการซื้ อหรื อทฤษฎี แรงจู งใจ มาใช้ในการศึ กษาตัวแปรดังกล่าว
ผลลัพธ์ที่ได้กจ็ ะมีความแตกต่างออกไป เป็ นต้น
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