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บทคัดย่อ
		 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
ในห้างสรรพสินค้า (2) เพื่อศึกษารูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ได้แก่ กิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็น ที่มีความสัมพันธ์กันต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้าง
สรรพสินค้า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีที่ใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า จ�ำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบโควตาและเก็บแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
หาค่า t-test, One way ANOVA, Chi-square และ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่า รูปแบบ
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การด�ำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพ
สินค้าของผู้บริโภค
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการด�ำเนินชีวิต พฤติกรรม คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า

Abstract
The objective of this study was to the consider the demographic factors that
influenced behavior for using car care services in department stores and to study living
form of car care service users that attached behavior for car care services uses in department
stores. The instrument used in this research was a questionnaire constructed to be a tool
to measure these factors. The sample was 400 participants in Suratthani province who used
car care services in local department stores, applying a convenient storage and quota. t-test,
one-way ANOVA, Chi-square and Pearson Correlation for data analysis. The research found
that the demographic factors that affected the use of car care services in different department
stores were age, education level and income at 0.05 significance level. The research also found
that the factor of lifestyle have influence on the consumer behavior of the participants.
Keyword: Lifestyle, Behavior, Car care service in shopping mall.

บทน�ำ
รู ป แบบการด�ำ เนินชีวิตในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
(ธนาพงศ์ คุณะวิรยิ ะวงศ์, 2554) คนในปัจจุบนั ยังมีความต้องการทีน่ อกเหนือจากปัจจัย 4 เช่น ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย เราจะเห็นได้ว่าในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนเมือง นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ก็จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถตอบสนอง
การด�ำเนินชีวิตของคนเมืองได้เนื่องจากเป็นยานพาหนะ ที่ใช้ในการเดินทางได้อย่างสะดวก ซึ่งเจ้าของ
รถยนต์ลว้ นต้องการ การดูแลรักษารถยนต์ให้มคี วามสะอาดและดูใหม่ตลอดเวลา (ลีลารัตน์ สุทธินนุ่ , 2556)
เนื่องจากรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบของคนเมืองส่งผลให้เวลาในการดูแล
รักษา ท�ำความสะอาดรถนั้นลดน้อยลงไป จึงท�ำให้ธุรกิจคาร์แคร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ�ำ
วัน (ธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์, 2554) ธุรกิจคาร์แคร์เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีให้
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แก่เจ้าของรถ แต่ด้วยรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของคนเมืองที่ต้องการได้รับความสะดวกสบายและต้องการ
พั ก ผ่ อ นโดยการแสวงหาความบันเทิงให้กับตัวเองไปพร้อม ๆ กับการดูแลรถยนต์ คาร์แคร์ในห้าง
สรรพสินค้าจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนเมืองเข้าไปใช้บริการ
ธุรกิจคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าจึงสามารถตอบสนองรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคได้
เนื่องจากมีบริการที่ครบวงจร ซึ่งคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าจะเน้นความมีมาตรฐาน ความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการให้กับลูกค้า (ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง, 2556) และในห้างสรรพสินค้ายังมีธุรกิจบริการทางด้าน
อื่นที่ผู้บริโภคสามารถใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่รอรับบริการ ด้านคาร์แคร์ถือเป็นบริการแบบ One stop
service ซึ่งเป็นบริการที่สามารถตอบสนองรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของคนเมืองได้ เหตุผลดังกล่าวท�ำให้
คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าโดยจะศึกษาตามทฤษฎีการวัดรูปแบบการด�ำเนินชีวิตโดยใช้การวัด AIO โดย
ผลการวิจัยจะท�ำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจคาร์แคร์ได้ทราบถึงรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงคุณภาพการบริการทีด่ ใี ห้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ตอบรับกับ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่อเดือนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า
2. เพื่อศึกษารูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นที่มีความสัมพันธ์กันต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 41-42) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบ
ด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้อาชีพ การศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เป็นลักษณะที่ส�ำคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก�ำหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
เพศ (Gentle) เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก�ำหนดบทบาทและกิจกรรมของบุคคลทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน อ้างถึง
กิติมา สุรสนธิ์ (2541 : 15-17)
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อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกัน นักการตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดโดยมุ่งความส�ำคัญของตลาดอายุ โดยพบ
ว่ากลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีการศึกษาและรายได้สูงเป็นกลุ่มที่มักจับจ่ายใช้สอยเพื่อความ
สะดวกสบายและความบันเทิง อติพงษ์ ดวงจันทร์. (2559). นโยบายการเงินและจุดมุ่งหมาย (ออนไลน์).
ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศึกษา เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากการที่บุคคลได้รับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมท�ำให้มีความรู้สึกนึกคิด
และมีความต้องการที่แตกต่างกันอ้างถึง กิติมา สุรสนธิ์ (2541 :15-17)
อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะท�ำให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่าง
กัน ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก็จะต้องผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มอาชีพให้
เหมาะสมชาคริต วุฒิสุขุม. (2554).
รายได้ (Income) เป็นตัวแปรส�ำคัญในการก�ำหนดส่วนของตลาดโดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจ
ผู้บริโภคที่มีความร�่ำรวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต�่ำจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ รายได้จะเป็น
ตัวชี้การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า
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การด�ำเนินงานทางการตลาดในปัจจุบัน เพราะรูปแบบการด�ำเนินชีวิตจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะของผู้บริโภค
และอธิบายลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภคได้อย่างละเอียดและแม่นย�ำกว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการด�ำเนินชีวิตจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยอธิบายให้นักการตลาดเข้าใจ
พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และสามารถน� ำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพื่อที่จะทราบถึง
ลักษณะความต้องการของผู้บริโภคและเหตุจูงใจที่ท�ำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค โดยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค
คือ 6Ws และ 1H เพื่อค้นหาค�ำตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค�ำถามเพื่อทราบถึงลักษณะ
กลุ่มเป้าหมายทางด้าน ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค�ำถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการซื้อ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ท�ำไมผู้บริโภคจึงซื้อสินค้า (Why does the consumer buy?) ค�ำถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการซื้อ ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบ้าง (Who participates in the buying?) เป็นค�ำถามเพื่อ
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค�ำถามเพื่อต้องการทราบถึงโอกาส
ในการซื้อ เช่น ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษ
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค� ำถามเพื่อต้องการทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคไปท�ำการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของช�ำ เป็นต้น
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค�ำถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนใน
การตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซื้อ
และความรู้สึกหลังการซื้อ
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การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง

วิธีการด�ำเนินวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง
ได้แก่ ห้างเทสโก้โลตัส ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า และห้างบิ๊กซี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 400 คน
โดยผู้วิจัยท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็นของประชากร ใช้การเลือกตัวอย่างแบบ
โควตา และใช้การเก็บแบบสะดวก โดยการเก็บข้อมูลในห้างสรรพสินค้า 3 แห่งเป็นจ�ำนวนเท่า ๆ กัน และ
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูล เนื่องจากไม่ทราบจ�ำนวนประชากร
ที่แน่นอนจึงใช้สูตร W.G.Cochran ในการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จ� ำ นวน 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
(1) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ (2) สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของรูปแบบการด�ำเนินชีวิต (AIO) ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น และ (3) พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ในการวิเคราะห์
ลักษณะของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานสภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ใช้สถิติทดสอบ t-test ส�ำหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปร 2 กลุ่ม ซึ่งในที่นี้คือ เพศ ใช้สถิติ
ทดสอบ ANOVA (F-test) ส�ำหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีจ�ำนวนกลุ่มเท่ากับหรือมากกว่า
2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งในที่นี้คือ อายุ ใช้สถิติทดสอบ Chi-Square ส�ำหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ใช้สถิติ Pearson Correlation
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เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวระหว่าง รูปแบบการด�ำเนินชีวิต (AIO) กับพฤติกรรม
การใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า ว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร

สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ได้แบบสอบถามฉบับทีส่ มบูรณ์จำ� นวน
400 ชุด จากนั้นได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยมีผลดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.3 และเพศหญิง ร้อยละ 42.8 มีอายุ
26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ 15,001-20,000 บาท

พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์ในห้าง Tesco Lotus ซึ่งมีจ�ำนวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ คือ ตัวเองซึ่งมีจำ� นวน 279คน คิดเป็นร้อยละ 69.8
วันที่ใช้บริการ คือ วันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมีจำ� นวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 เวลาที่ใช้บริการคือ 16.0118.00 น. ซึ่งมีจ�ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รูปแบบของการใช้บริการ คือ ล้างภายนอก ซึ่งมี
จ�ำนวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8 เหตุผลที่เลือกใช้บริการ คือ ความปลอดภัย ซึ่งให้ความส�ำคัญมาก
ซึ่งมีจ�ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ความถี่ในการใช้บริการ คือ 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งมีจ�ำนวน 176 คน
คิดเป็นร้อยละ 44 และช�ำระค่าบริการด้วยเงินสด มีจ�ำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8

รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริการคาร์แคร์
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตด้านกิจกรรมของผู้บริโภคในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
มีความถี่ในการท�ำกิจกรรมเป็นบางครั้ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปท�ำงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) รูปแบบการด�ำเนินชีวิต
ด้านความสนใจของผู้บริโภคในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีความสนใจในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การให้ความสนใจกับ
วันพิเศษของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) รูปแบบการด�ำเนินชีวิตด้านความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92)
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รถยนต์ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางไป
ท�ำงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างถึงพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์จ�ำแนกตามเพศ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์

เพศ

Sig

ชาย

หญิง

1.71

1.74

-0.412

0.681

640.87

619.59

0.508

0.612

ใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉลี่ยกี่ครั้ง/เดือน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ครั้ง

t.

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของค่าบริการ
เฉลี่ยต่อเดือนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างถึงพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์จ�ำแนกตามอายุ
อายุ
25 ปี

26-35 ปี

36-45 ปี

45 ปี
ขึ้นไป

รวม

x2

Sig.

1. สถานที่ท่านใช้บริการคาร์แคร์

64

153

112

71

400

29.86

0.000

2. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของท่าน

64

153

112

71

400

49.33

0.000

3. ท่านใช้บริการคาร์แคร์ในช่วง
วันใดมากที่สุด

64

153

112

71

400

16.54

0.056

4. ท่านใช้บริการคาร์แคร์ในช่วง
เวลาใดมากที่สุด

64

153

112

71

400

9.32

0.675

5. รูปแบบของการใช้บริการที่ท่าน
เคยใช้บริการ

64

153

112

71

400

4.67

0.197

6. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการ
(ด้านความสะดวก)

64

153

112

71

400

5.46

0.792

7. การชำ�ระค่าบริการ

64

153

112

71

400

24.89

0.000

พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
Volume 11 Number 2 (July - December 2019)

วารสาร ธุรกิจปริทัศน์
Business Review

129

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส� ำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของ
สถานที่ บุคคลที่มีอิทธิพลและการช�ำระค่าบริการ และพบว่าอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของช่วง
วันที่ใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ รูปแบบการใช้บริการและเหตุผลในการเลือกใช้บริการ
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างถึงพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
1. สถานที่ท่านใช้บริการคาร์แคร์

ต�่ำกว่า
ปริญญาตรี
/ปวช.
85

ปริญญาตรี/ สูงกว่า
ปวส.
ปริญญาตรี

รวม

χ2

Sig.

251

64

400

13.29

0.010

2. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของท่าน

85

251

64

400

24.41

0.002

3. ท่านใช้บริการคาร์แคร์ในช่วง
วันใดมากที่สุด

85

251

64

400

13.69

0.033

4. ท่านใช้บริการคาร์แคร์ในช่วง
เวลาใดมากที่สุด

85

251

64

400

12.26

0.140

5. รูปแบบของการใช้บริการที่ท่าน
เคยใช้บริการ

85

251

64

400

2.46

0.291

6. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการ
(ด้านความสะดวก)

85

251

64

400

11.59

0.072

7. การชำ�ระค่าบริการ

85

251

64

400

5.17

0.075

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ใน
ส่วนของสถานที่ที่ใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจและช่วงเวลาที่ใช้บริการ และพบว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของช่วงเวลาที่ใช้บริการ รูปแบบในการใช้บริการ เหตุผลในการ
ใช้บริการและการช�ำระค่าบริการ
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ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างถึงพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

พฤติกรรมการ
ใช้บริการคาร์แคร์

นักเรียน/
นักศึกษา

ใช้บริการคาร์แคร์
โดยเฉลี่ยกี่ครั้ง/เดือน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ครั้ง

1.65

1.88

1.68

1.66

697.11

694.09

642.24

619.18

ข้าราชการ/ พนักงานบริษัท ธุรกิจ
พนักงาน
เอกชน
ส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ

f

Sig

1.75

1.50

.201

708.33 .695

.596

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอาชีพทีแ่ ตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของจ�ำนวนครั้ง
เฉลี่ยที่ใช้บริการต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ถึงพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์จ�ำแนกตามรายได้
พฤติกรรมการ
ใช้บริการคาร์แคร์

รายได้
น้อยกว่า 15,00115,000 20,000
บาท
บาท

20,00130,000
บาท

30,001
ขึ้นไป

รวม

f

Sig

1. สถานที่ท่านใช้บริการคาร์แคร์

77

163

103

57

400

19.62 0.003

2. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ของท่าน

77

163

103

57

400

70.1

3. ท่านใช้บริการคาร์แคร์ในช่วง
วันใดมากที่สุด

77

163

103

57

400

12.00 0.213

4. ท่านใช้บริการคาร์แคร์ในช่วง
เวลาใดมากที่สุด

77

163

103

57

400

9.10

0.694

5. รูปแบบของการใช้บริการที่ท่าน
เคยใช้บริการ

77

163

103

57

400

4.39

0.222

6. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการ
(ด้านความสะดวก)

77

163

103

57

400

10.00 0.350

7. การชำ�ระค่าบริการ

77

163

103

57

400

0.000

17.14 0.001
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จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของสถานที่ บุคคล
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ และการช�ำระค่าบริการ พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของวัน
ที่ใช้บริการ เวลาที่ใช้บริการ รูปแบบการใช้บริการ และเหตุผลในการใช้บริการ
ตารางที่ 6: ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด�ำเนินชีวิตด้านกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
ในห้างสรรพสินค้า

Pearson
Correlation (r)

Sig. (2-tailed)

ความสัมพันธ์

รูปแบบการดำ�เนินชีวิตด้านกิจกรรม
จำ�นวนครั้งที่ใช้บริการ/เดือน
ค่าบริการเฉลี่ย/ครั้ง

- 0.037
- 0.054

0.462
0.279

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

รูปแบบการดำ�เนินชีวิตด้านความสนใจ
จำ�นวนครั้งที่ใช้บริการ/เดือน
ค่าบริการเฉลี่ย/ครั้ง

-0.021
- 0.059

0.669
0.238

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

รูปแบบการดำ�เนินชีวิตด้านความคิดเห็น
จำ�นวนครั้งที่ใช้บริการ/เดือน
ค่าบริการเฉลี่ย/ครั้ง

0.005
- 0.112

0.922
0.025

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยด้านรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน
ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ โดยใช้หลักการวัด AIO ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า พบว่า รูปแบบการด� ำเนินชีวิตด้านกิจกรรม
และความสนใจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า ในด้านจ�ำนวน
ครั้งที่ใช้บริการ/เดือน ค่าบริการเฉลี่ย/ครั้ง รูปแบบการด�ำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า ในด้านค่าบริการเฉลี่ย/ครั้ง

อภิปรายผล
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่แตกต่างกัน
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อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัย เขียวค�ำ. (2556). เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางที่แตกต่าง
กัน เนื่องจาก ผู้ใช้บริการที่มีช่วงอายุต่างกันจะมีกิจกรรมที่ปฏิบัติแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ส่งผลให้มี
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรวริน ประไกร. (2552). เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การมาใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสชลบุรี พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้
บริการห้างเทสโก้โลตัสชลบุรีที่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้
ความสนใจของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการจึงแตกต่างกันด้วย
รายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษณ ตันสุเมธ. (2552). เรื่องการศึกษาปัจจัยทางการตลาด
และพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์
กับสถานบริการคาร์แคร์ที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ
ช่วงวันที่ใช้ และช่วงเวลาที่ใช้บริการ เนื่องจากรายได้เป็นตัวก� ำหนดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส�ำหรับ
ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงอาจมีการใช้จ่ายที่มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
2. ปัจจัยด้านรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ โดยใช้หลัก
การวัด AIO ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
ในห้างสรรพสินค้า
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตด้านความคิดเห็นพบว่า รูปแบบการด�ำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Wells and Tigert 1971,
(อ้างถึงใน ชนชญาน์ จันทร์ธิวัตรกุล) ได้อธิบายไว้ว่า ลักษณะการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้มีการจัดสรรเวลา
ต่อรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ในด้านความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึง่ อาจจะขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์
ที่ผู้บริโภคได้รับบริการ ซึ่งแต่ละรายก็ได้รับบริการที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป
เนื่องจากผู้ใช้บริการแต่ละคนมีความคิดเห็นรวมไปถึงมีทัศนคติต่อคาร์แคร์ที่ต่างกัน ส่งผลให้ลูกค้าแต่ละ
รายมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน จึงท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการให้บริการลูกค้า พนักงานควรให้การบริการที่มีคุณภาพ และให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพศชายหรือเพศหญิง จะท�ำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อ
คาร์แคร์ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งควรก�ำหนดกลยุทธ์และก�ำหนดโปรโมชั่นต่าง ๆ
ให้มีความสอดคล้องกับช่วงระดับอายุของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยคาร์แคร์แต่ละแห่งก็จะมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงจ�ำเป็นต้องมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน เช่น คาร์แคร์ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นนักศึกษา ควรก�ำหนดโปรโมชันที่มีความเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย เช่น การเช็คอินเมื่อมาใช้บริการ
ที่ร้านมีการลดราคาให้ 10% ในส่วนของร้านคาร์แคร์ที่มีลูกค้าเป้าหมายวัยท�ำงาน ควรก�ำหนดโปรโมชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับการมีบริการเสริมพิเศษ เมื่อมาใช้บริการหลังหนึ่งทุ่ม เป็นต้น
3. พนักงานควรให้คำ� แนะน�ำหรือข้อมูลในการให้บริการโดยละเอียดและอธิบายด้วยความเต็มใจ
เพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจในเรื่องที่เกิดความสงสัยหรือสนใจ เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อระดับความรู้ความสนใจของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
4. ผู้ประกอบการคาร์แคร์และพนักงานคาร์แคร์ควรเน้นมาตรฐานในการบริการลูกค้า รักษา
มาตรฐานการให้บริการให้เป็นคาร์แคร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีความน่าเชือ่ ถือ โดยการแสดงราคาค่าบริการต่าง ๆ
อย่างชัดเจนให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ
เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ�้ำ นอกจากนี้จะท�ำให้เกิดการแนะน�ำและบอกต่อคนรู้จัก เช่น
เพื่อนหรือญาติสนิท ท�ำให้ธุรกิจมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับธุรกิจ
5. ในจุดรอรับบริการลูกค้าควรมีนิตยสารเกี่ยวกับคนรักรถหรือนิตยสารเกี่ยวกับการดูแลรถ
เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในการเข้ามาใช้บริการคาร์แคร์
6. คาร์แคร์ควรมีการเสนอไปยังห้างสรรพสินค้าให้มกี ารจัดงานมอเตอร์โชว์ภายในห้างสรรพสินค้า
7. คาร์แคร์ควรมีการน�ำสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการตกแต่งรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์มาจ�ำหน่าย
ภายในร้าน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ามาใช้บริการแก่ลูกค้า ในส่วนของผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ
คาร์แคร์ ควรศึกษาข้อมูลต่างๆของธุรกิจคาร์แคร์อย่างละเอียดและรอบด้าน เพราะการเปิดธุรกิจคาร์แคร์
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านนั้น
ccccccccc
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