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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษา  1) ระดับจ านวนคร้ังในการใช้บ ริการรถเ ช่าของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 2) ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการรถเช่า  3) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่า กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้บริการรถเช่า จ านวน 410 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็น (Non – 
Probability) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ Independent Sample Test, One 
Way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่า
โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16  คร้ัง (SD. = 1.067) กลุ่มท่ีใชบ้ริการรถเช่ามากสุดคือกลุ่มท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.09 คร้ัง (SD. = 0.944) กลุ่มท่ีใช้บริการรถเช่าน้อยสุดคือกลุ่มประชากรเพศหญิง อายุต ่า
กวา่ 20 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 
บาท เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั จ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถ
เช่าแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 2) ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การใชบ้ริการรถเช่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก (Mean = 8.98, S.D. = 0.641) 3) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด กบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.05 ขอ้เสนอแนะ: บริษทัรถเช่าควรประชาสัมพนัธ์ จดัโปรโมชัน่ส่วนลด เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้
บริการนอ้ย เพื่อสร้างการรับรู้ใชบ้ริการรถเช่าเพิ่มมากขึ้น  
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ค าส าคัญ : ปัจจยั การใชบ้ริการรถเช่า จ านวนคร้ัง 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) the number of times in the use of car rental service of the 
population in Bangkok, 2) the importance of the marketing mix factors in the use of car rental services, 3) 

the correlation between marketing mix factors and the number of times in the use of car rental service. The 

sample group was 410 persons, were selected through Non – Probability Sampling. The research tool was 

a questionnaire. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, frequency, standard 

deviation. The statistically tests were Independent Sample Test, One-way ANOVA, and Pearson 

Coefficient. The results found that 1) the number of times of use a car rental were mean = 4.16 (S.D. = 

1.067), the group that uses the most number of times of car rental services were age 51 years old and over, 

the group that uses the least number of times of car rental services were the female, aged under 20 years 

old, education below a bachelor's degree, student, and the average monthly income was less than 15,000 

baht. Sex, age, education level, occupation and average monthly income were different, the number of times 

of use car rental services were differed at a statistically significant level of 0.05, 2) The importance of the 

marketing mix factor in the use of car rental services overall was at a very high level (Mean = 8.98, S.D. = 

0.641), 3) marketing mix factors for distribution channels, promotion, personal and physical characteristics, 

there was statistically significant positive correlation with the number of times of use car rentals at the alpha 

= 0.05 level, with the lowest level of correlation. Suggestions: car rental companies should have public 

relations, advertising, promotion, discounts to reach the less uses customer groups to increase number of 

customers.   

Keywords: factors, use of car rental services, number of times  

บทน า 

เม่ือไวรัสโควิด-19 เร่ิมดีขึ้น ประชากรภายในประเทศ และนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเร่ิมกลบัมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย มีการใชบ้ริการรถเช่าเป็นยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวมากขึ้น ท าให้ธุรกิจ

รถเช่ามีการแข่งขันท่ีสูงขึ้ น ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการรถเช่าของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจยั คือ ศึกษาเก่ียวกับระดบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการ

รถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ



ใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นว่า

ประชากรในกรุงเทพมหานครใชบ้ริการรถเช่าเฉล่ียต่อปีจ านวนก่ีคร้ัง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

มีระดบัความส าคญัต่อการใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมากนอ้ยอย่างไร และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด(7Ps) มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร

อย่างไร ทั้งน้ีผลของการศึกษาผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการธุรกิจรถเช่า สามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาใน

คร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลในการปรับกลยุทธ์ พฒันาคุณภาพการให้บริการ ธุรกิจรถเช่าให้ประสบความส าเร็จ

เหนือกว่าคู่แข่ง  เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศและภายในประเทศไดอ้ย่างมีคุณภาพ ส่งผลดีต่อ

ภาพลกัาณ์ของธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการรถเช่าของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการ

รถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1. ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการธุรกิจรถเช่า สามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชแ้นวทางใน

การปรับกลยทุธ์ในการแข่งขนั และพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อให้

ธุรกิจรถเช่าประสบความส าเร็จเหนือกว่าคู่แข่ง และสามมารถเพิ่มจ านวนผูใ้ชบริการได้ตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

2. ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจทัว่ไป สามารถใช้ผลการศึกษาของวิจยัน้ี ไปประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการวิจยั รวมถึงพฒันากรอบแนวคิดของการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการรถเช่าของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบ้ริการรถเช่า 

ซ่ึงทางผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบ้ริการรถเช่าท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีการ

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่า



ความคลาดเคล่ือนของ การสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได ้0.05 จึงท าให้มีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และจากการเปิด

ตาราง พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งท าการศึกษานั้นอยู่ท่ี 400 ตวัอย่าง ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 410 คน  

2. ขอบเขตด้านเนือ้หาและประเด็นท่ีศึกษา 

  ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชี 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั

จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย จ านวนคร้ังการใชบ้ริการต่อปี 

3. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.

2565 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น การศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ีไม่คลอบคลุมถึงประชากรท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและไม่เคยใชบ้ริการรถเช่า 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เ ป็นเค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้

แบบสอบถาม 1 ชุด ต่อผูต้อบแบบสอบถาม 1 คน ซ่ึงชุดแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถามว่าเป็นกลุ่มประชากรท่ีผูว้ิจยัต้องการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลหรือไม่ มีค  าถามจ านวน 2 ขอ้  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีจานวนขอ้คาถามทั้งหมด 5 ขอ้ 

ประกอบดว้ยคาถามในลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค  าตอบ 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ของการใช้บริการรถเช่า ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ มี

จ านวนขอ้ค าถาม 26 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินค่าความส าคญั 10 ระดบั (Rating Scale) 



ส่วนท่ี 4 จ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าต่อปี และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการใชบ้ริการรถ

เช่า 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณ, 2559 (อา้งถึงใน วราพร วฒันชยัยงค,์ 2558 ) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  ทฤษฎี

ดา้นประชากรศาสตร์ คือ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้

อาชีพ การศึกษา เป็นเกณฑท่ี์ใชแ้บ่งส่วนการตลาด ซ่ึงประชากรเป็นตวัแปรท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล จิตราพร ลดาดก, 2559 ไดอ้ธิบายไวว้่า ประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล ท าให้ความตอ้งการในการ

ไดรั้บการบริการหรือพฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2558 ไดอ้ธิบายไวว้่า  ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา 

องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ี

ส าคญัท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย 

2. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2548 (อา้งถึงใน สิริกร โสนนิล, 2559) ได้กล่าวไวว้่า องค์ประกอบท่ี

ส าคญัอย่างยิ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการในการก าหนดส่วน
ประสมใหเ้หมาะสมนั้นจะเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละธุรกิจ และผลิตภณัฑ ์ส่วนการวางแผนการตลาดนั้นจะมี
ขั้นตอนท่ีไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละธุรกิจบริการ หากพบว่า ส่ิงท่ีปรากฎขึ้นแตกต่างจากบริการอ่ืน
แสดงว่าเกิดขึ้นจากการใชส่้วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั กุลวดี คูหะโรจนานนท์, 2545 (อา้งถึงใน 
สิริกร โสนนิล, 2559)  ไดอ้ธิบายไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้และ
สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหกิ้จการอยู่รอด หรือเรียกไดว้่าส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ท าให้
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกพึงพอใจใรรับบริการ คอตเลอร์ (Kotler, 1997 อา้งถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558 
ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางกาตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดมีเพียง 4 ตวัแปรเท่านั้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product)  ราคา 
(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  การส่งเริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดคน้ตวัแปรเพิ่มเติม
ขึ้ นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจการบริการ 



ดงันั้นจึงรวมเรียกวา่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ไดแ้ก่ (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิง
ท่ีบริษทัน าเสนอออกขายเพื่อก่อใหเ้กิดความสนใจโดยการบริโภคหรือการใชบ้ริการนั้นสามารถท าให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิง ท่ีสัมผสัไดห้รือสัมผสัไม่ได ้เช่น รูปแบบ บรรจุ
ภณัฑ์ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย (2) ดา้น
ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินตราท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดรั้บผลิตภณัฑ์ สินคา้หรือบริการของกิจการ หรือ
อาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
อย่างคุม้ค่ากบัจ านวนเงินท่ีจ่ายไป นอกจากน้ี ยงัหมายถึงคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ซ่ึงลูกคา้ใช้
ในการ เปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ท่ีตอ้งจ่ายเงินออกไปกบัคุณค่า (Value) ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ กลบัมา
จากผลิตภณัฑน์ั้น ซ่ึงหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้ก็จะท าการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision) ทั้งน้ี กิจการ
ควรจะค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงการก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคามีดงัน้ี สถานการณ์ สภาวะ และรูปแบบ ของการ
แข่งขันในตลาด, ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channel 
Distribution) หมายถึง ช่องทางการจ าหน่าย สินคา้หรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
ไปยงัผูบ้ริโภคเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการ (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการ
ส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้างความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความ
ตอ้งการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคา้หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใช้ในการจูงใจลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความ ตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในตวัผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นจะมี อิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ หรืออาจเป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication) เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูข้าย
กบัผูซ้ื้อก็เป็นได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ อย่างผสมผสาน  (5) 
ดา้นบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง บุคลากรขององค์กรมีการฝึกอบรบ การจูงใจ เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานท่ีให้บริการและ
ผูใ้ช้บริการ พนักงานตอ้งมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ  (6) ด้าน
กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ี
น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ถูกตอ้ง รวดเร็ว ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
ประทบัใจ (7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้าก การ
เลือกใช้สินคา้หรือบริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น การ  
ตกแต่งร้าน การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี 
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจทางดา้นการบริการท่ีควรจะตอ้งสร้างคุณภาพ 

 
  

 



3. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใน

เมืองพทัยา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการ

เช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยา 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรม

การเช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยา 3) เพื่อหาอิทธิพลระหว่างปัจจยัส่วนประสม

การตลาด กบัพฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative research) กลุ่มตวัอย่าง คือนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการเช่ารถยนต์ในเมืองพทัยา 

จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือทีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) ไดค้่า IOC เท่ากบั0.980 และทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของครอนบคั(Cronbach’s alpha coefficient) α เท่ากับ 0.930 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ Independent t-test, One-way ANOVA F-test, Least significant difference (LSD) และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณดว้ย (Multiple linear regression analysis: MRA) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 

21-30 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 701-900 USDสัญชาติรัสเซีย สรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐาน 1) ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั ท าให้

พฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยาแตกต่างกัน  2) ปัจจยัทางด้านส่วน

ประสมการตลาดดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวในเมือง

พทัยา จิตรพ ีทันดร (2553) ศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการรถเช่าของบริษทั 

รูบ้ีคาร์เรนทท์ลั จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อองคก์ารธุรกิจรถ

เช่าของบริษทั รูบ้ีคาร์เรนท์ทัล จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกค้า

ผูใ้ช้บริการรถเช่า จ านวน 364 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเช่ารถ

ประเภทรถตูพ้ร้อมพนกังานขบัรถส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท การเดินทางมาเชียงใหม่คร้ังน้ีมากกวา่ 4 คร้ัง มี

วตัถุประสงค์ในการเช่ารถเพื่อใช้ส่วนตวัในการท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเช่ารถ

ประเภทรถเก๋ง ขบัเองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 36 – 45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คร้ัง มีวตัถุประสงคใ์นการเช่ารถเพื่อใชส่้วนตวัในการ

ท่องเท่ียว เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการรถเช่าคือ ราคา ยี่ห้อรถและความทนัสมยั ส าหรับความพึงพอใจของ

ลูกคา้ต่อการบริการรถเช่าของบริษทั รูบ้ีคาร์เรนทท์ลั จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้น



ผลิตภณัฑมี์สมรรถนะในการขบัขี่ดี เช่น เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบ ช่วงล่างดี ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาค่าเช่าตามรุ่น

และยี่ห้อรถ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ การติดต่อจองผ่านทาง่ การให้โทรศัพท์ ด้านส่งเสริม

การตลาด ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เน็ต ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานขาย 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การให้บริการทนัตามความตอ้งการ ดา้นการสร้างหลกัฐานทางกายภาพ 

ไดแ้ก่ พนกังานขบัรถแต่งกายชุดพนกังานเป็นเอกลกัษณ์ สะอาดเรียบร้อย และความมัน่ใจในความปลอดภยั 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั

ไดอ้ภิปรายผลตามขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์และขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยจะอภิปรายถึงขอ้

แตกต่างของการวิจยัในคร้ังน้ีกบัการวิจยับางท่านในบทท่ี 2 ซ่ึงมีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  

การอภิปลายผลตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาระดับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัจ านวนคร้ังใน
การใช้บริการรถเช่ามากสุดส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศชาย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงงาน
บริษทั/ รับจา้ง ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเฉล่ีย 30,001 – 45,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกร โสน
นิล, (2559) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพัทยาพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการรถเช่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ21 – 30 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีสถานภาพโสด 

การอภิปลายผลตามวัตถุประสงค์ข้อ 2  เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นกระบวนการ(Process) ดา้นบุคคล 
(People)  ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place / Distribution Channel) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จิตรพี ทนัดร, (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการรถเช่าของบริษทั รูบ้ี
คาร์เรนทท์ลั จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการรถเช่าของบริษทั รูบ้ีคาร์
เรนท์ทลั จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์มีสมรรถนะในการขบัขี่ดี เช่น 
เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบ ช่วงล่างดี ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาค่าเช่าตามรุ่นและยี่ห้อรถ รองลงมาดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ไดแ้ก่ การติดต่อจองผา่นทาง่ การใหโ้ทรศพัท ์ดา้นส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ทาง
อินเตอร์เน็ต ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนักงานขาย ดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การ
ให้บริการทันตามความต้องการ ด้านการสร้างหลักฐานทางกายภาพ ได้แก่ พนักงานขับรถแต่งกายชุด
พนกังานเป็นเอกลกัษณ์ สะอาดเรียบร้อย และความมัน่ใจในความปลอดภยั ตามล าดบั 



การอภิปลายผลตามวัตถุประสงค์ข้อ 3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทั้งน้ีการท่ีธุรกิจบริการรถเช่าจะประสบความส าเร็จ
ไดไ้ดต้อ้งอาศยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจท าให้ธุรกิจ
เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้ และท าให้ลูกคา้พึงพอใจในการบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ คอตเลอร์ 
(Kotler, 1997 อา้งถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558 ) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางกาตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ บริษทัมกัจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 
การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศแตกต่างกัน จ านวนคร้ังในการใช้

บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ในเมืองพทัยาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยาแตกต่างกนั 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุแตกต่างกัน จ านวนคร้ังในการใช้
บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ในเมืองพทัยา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยาแตกต่างกนั 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จ านวนคร้ัง
ในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของ หน่ึงฤทยั คมกฤส (2558) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
รถจกัรยานสาธารณะให้เช่าของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รูปแบบการใชบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะให้เช่า และค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะให้เช่าต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการรถจกัรยานสาธารณะให้
เช่าของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่แตกต่างกนั 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชีพแตกต่างกนั จ านวนคร้ังในการใช้
บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 



ในเมืองพทัยาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยาแตกต่างกนั 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 5 ผลการวิเคราะห์พบวา่ รายไดพ้แตกต่างกนั จ านวนคร้ังในการใช้
บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ในเมืองพทัยาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเมืองพทัยาแตกต่างกนั 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเมือง

พทัยา พบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่า

รถยนตข์องนกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 7 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกร 

โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเมืองพทัยา  พบว่า 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดด้านราคา ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของ

นกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 8 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ

นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเพราะสถานท่ีบริการให้เช่ามีหลายสาขาทัว่ประเทศ มีช่องทางการติดต่อใช้

บริการท่ีหลากหลายท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความสะดวกในการใชบ้ริการ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สิริกร โสน

นิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเมืองพทัยา พบวา่ ปัจจยั

ทางด้านส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่า

รถยนตข์องนกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 9 ผลการวิ เคราะห์พบว่า  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ

นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเพราะมีการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ มีการจดัโปรโมชั่นให้

ส่วนลดค่าเช่า มีการแจกของสมนาคุณแก่ผูม้าใชบ้ริการรถเช่า ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ ประทบัใจ

และกลบัมาใช้บริการรถเช่าของบริษทั ซ่ึงขดัแยง้กับงานวิจยัของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง 



พฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเมืองพทัยา  พบว่า ปัจจยัทางด้านส่วนประสม

การตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวในเมือง

พทัยา 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 10 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ทั้งน้ีเพราะพนักงานท่ีให้บริการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความพร้อมในการให้บริการ พนักงานมีเพียงพอต่อ

การให้บริการ ท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยั

เร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเมืองพทัยา พบวา่ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสม

การตลาดดา้นบุคลากรไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 11 ผลการวิ เคราะห์พบว่า  ปัจจัยด้านกระบวนการไม่มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพราะ

กระบวนการบริการอาจมีขั้นตอนท่ีสร้างความยุง่ยากให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความยุง่ยาก ไม่

สะดวกท่ีจะใชบ้ริการรถเช่า ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สิริกร โสนนิล (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการ

เช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเมืองพทัยา พบว่า ปัจจยัทางด้านส่วนประสมการตลาดด้าน

กระบวนการมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่ารถยนตข์องนกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

การอภิปลายผลตามสมมติฐานท่ี 12 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเพราะสถานท่ีใหบ้ริการมความสะอาด มีรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆท่ีชดัเจน มีหอ้ง

รับรองส าหรับผูท่ี้มาติดต่อเช่ารถ ท าให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สิริกร โสนนิล 

(2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเมืองพทัยา  พบว่า ปัจจยั

ทางดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเช่ารถยนต์

ของนกัท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกเพศ พบวา่ เพศหญิงมีระดบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่าน้อย
กว่าเพศชาย จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชากรท่ีมีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีระดบัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการรถเช่า
ต ่าท่ีสุด จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีระดบัจ านวนคร้ัง
ในการใชบ้ริการรถเช่าต ่าท่ีสุด จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ประชากรท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีระดบัจ านวน



คร้ังในการใชบ้ริการรถเช่าต ่าท่ีสุด และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่าประชากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ระดับจ านวนคร้ังในการใช้บริการรถเช่าต ่าท่ีสุด ดังนั้นบริษทัรถเช่าควรให้
ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีมากขึ้น โดยควรการมีการประชาสัมพนัธ์ โฆษณา จดัโปรโมชัน่ส่วนลด 
เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจท่ีจะใชบ้ริการรถเช่า
เพิ่มมากขึ้น ท าใหบ้ริษทัมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น 

2. จากผลการวิจยัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้นบริษทัควรเพิ่มประสิทธิภาพดา้นลกัษณะทางกายภาพของบริษทัมากขึ้น โดย
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความสะอาดของรถยนตใ์ห้เช่า สถานท่ีบริการ มีหอ้งรับรองส าหรับผูบ้ริการท่ีมา
ติดต่อเช่ารถ สถานท่ีให้บริการควรมีป้ายแสดงช่ือสถานท่ีให้บริการชัดเจน มีรายละเอียดท่ีอยู่ และเบอร์
โทรศพัทส์ าหรับติดต่อท่ีชดัเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผุม้าใชบ้ริการ 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงในงานวิจยั

คร้ังต่อไปควรศึกษาประชากรในพื้นท่ีอ่ืน ๆดว้ย เพื่อท าใหท้ราบถึงความตอ้งการในการใชบ้ริการรถเช่าของ

ประชากรในพื้นท่ีอ่ืน ๆ คลอบคลุมมากขึ้น ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลต่าง ๆ ไปใช้เป็น

แนวทางในการก าหนดกลยทุธ์แผนการใหบ้ริการในอนาคตได ้

2. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ การศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเชิง

คุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยวิธีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หรือ

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และไดผ้ลการวิจยัท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  าสมบูรณ์

มากยิง่ขึ้น 
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