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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 
ปัจจุบันการด าเนินชีวิตของคนไทยเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ทั้ งในด้านการด าเนิน 

ชีวิตประจ าวนั และในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นรถยนต์จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถตอบสนองต่อ
การด าเนินชีวติของคนไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปท าธุระ 
ในสถานท่ีต่าง ๆ ใช้ในการขนส่งสินคา้หรือด าเนินธุรกิจ ใช้ในการเดินทางไปพกัผ่อนท่องเท่ียว 
หรือใช้ในการท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ถึงแมว้่าช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยจะประสบกบั 
ภาวะทางดา้นราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมากก็ตามแต่อตัราการเพิ่มข้ึนของรถยนต์ในประเทศ
ไทยยงัคงมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี และยงัมีโอกาสขยายตวัเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัทาง เศรษฐกิจ 

รถยนต์จึงตอ้งการตอ้งการได้รับการบ ารุงรักษาเพื่อให้คงสภาพเดิมหรือใกล้เคียงกบั
สภาพเดิม ท าให้ผูเ้ป็นเจา้ของรถตอ้งให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด 
อย่างไรก็ตามเน่ืองจากวิถีชีวิตของประชากรในสังคมเมืองในปัจจุบนั มีความรีบเร่งเพราะตอ้ง
เสียเวลากบัการจราจรบนทอ้งถนน รวมทั้งตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน จึงหันไปใชบ้ริการ 
ร้านคาร์แคร์ ซ่ึงปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการคาร์แคร์เป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีอยูใ่นสถานีบริการน ้ ามนั หรือผู ้
ให้บริการรายใหญ่ เช่น B-quick, ACT เป็นต้น โดยผูใ้ห้บริการแต่ละรายจะเน้นการบริการท่ี
แตกต่างกนั เช่น เนน้การเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง กรองเคร่ือง หรือเนน้การดูแลบ ารุงรักษาเพื่อความ
สวยงาม เช่น ลา้ง ดูดฝุ่ น ขดัเคลือบสี เป็นตน้ 

จงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ติดกบักรุงเทพมหานคร มีความเจริญในหลาย ๆ 
ดา้น ทั้งดา้นการคา้ เขตอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินคา้ และการ
ขยายตวัดา้นท่ีพกัอาศยั ท าใหป้ริมาณประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ มีปริมาณมากและส่งผลให้
รถยนต์ในจงัหวดัสมุทรปราการมีปริมาณมากเช่นกนั ดงันั้น ธุรกิจการให้บริการร้านคาร์แคร์ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการจึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากตน้ทุนในการลงทุนไม่มากนัก ท าให้เกิดผู ้
ประกอบธุรกิจรายใหม่เพิ่มข้ึน และก่อให้เกิดการแข่งขนัในการให้บริการลูกคา้เพื่อรักษาลูกคา้เก่า
ไวแ้ละยงัเป็นการเพิ่มลูกคา้ใหม่ 
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ธุรกิจคาร์แคร์เป็นธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเพื่อดูแลรักษารถยนตอ์ยา่งถูกวิธีให้กบัเจา้ของรถยนต ์
โดยมีการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ผลิตภณัฑ์ และบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดูแลท าความสะอาด
รถยนต์ท่ี ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพรถ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของรถยนต์ท่ี
เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี พฒันาการของธุรกิจคาร์แคร์ในประเทศไทยจะมีการตั้งอยูก่ระจดักระจายอยูใ่นหลาย 
ๆ  แห่งทั้งใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจงัหวดั โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะการ
บริหารดูแล รักษารถยนต์ดว้ยวิธีง่าย ๆ จนถึงศูนยค์าร์แคร์ท่ีมีขนาดใหญ่มีการลงทุนสูงทั้งในดา้น
สถานท่ี ลกัษณะการบริหารและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาบริการอยา่งครบวงจรในการดูแลรักษา
รถยนต ์เป็นตน้    

ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ เป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีให้บริการลา้งอดัฉีดรถยนต์ ท่ีเนน้การดูแล
บ ารุงรักษาเพื่อความสวยงาม ดูดฝุ่ น ขดัเคลือบสี ท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ียอมรับจากผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตบางปู สมุทรปราการ ด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว มีห้องพักลูกค้าท่ีมีความกว้างขวาง 
สะดวกสบาย และสวยงาม มีบริการให้เลือกในหลายระดบั เช่น บริการลา้งอดัฉีด เคลือบสี ขดัเงา 
ซักเบาะ ซักพรม อบโอโซนฆ่าเช้ือ เคลือบล้อ เคลือบภายใน และขดัเงาล้อแม็กซ์ เป็นต้น แต่
เน่ืองจากปัจจุบนัมีคู่แข่งเพิ่มมากข้ึน  จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง ความคิดเห็น
ของลูกค้าในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ โดยผูว้ิจยัได้น า
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ มาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงการศึกษา
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดในการใชบ้ริการต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 
1.ddเพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์  บาง

ปู สมุทรปราการ 
2.ddเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคา้ในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์

แคร์ บางปู สมุทรปราการ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมติฐำนของกำรวจัิย 

 
ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ร้านคลีนสยาม คาร์แค ร์ บางปู 

สมุทรปราการ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัหรือไม่ 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการ 
ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตในการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1.ddขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูน้ ารถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการร้านคลีนสยาม คาร์

แคร์ เฉล่ียเดือนละ 300 ราย (ท่ีมา : ทะเบียนลูกคา้บริการ ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience 
sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
(1970 , p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 169 ราย 

2.ddขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
2.1ddตวัแปรอิสระ (independent variables) ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ร้าน

คลีนสยาม คาร์แคร์ สมุทรปราการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2.2ddตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของลูกคา้ในการเลือกใช้
บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ ประกอบดว้ย 

 -ddดา้นผลิตภณัฑ ์
 -ddดา้นราคา 
 -ddดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 -ddดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 -ddดา้นบุคลากร 
 -ddดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 -ddดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

3.ddขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ี ระหวา่งเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2557 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของลูกคา้ในการเลือกใช้บริการร้านคลีนสยาม คาร์แคร์  
บางปู สมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตแ์นวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler 
(1997 , p. 92) ส่วนประสมทางการตลาด (The  Marketing  Mix) ซ่ึงเรียกส่วนผสมทางการตลาดวา่ 
7 Ps มาใชก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี  

 
         ตัวแปรอสิระ                                                                      ตัวแปรตำม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

ควำมคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือ การประเมิน หรือคาดเดาท่ีเกิดการสะสม
ความรู้ 

ลูก ค้ำ  หมายถึง  ผู ้น ารถยนต์เข้ามาใช้บ ริการ ร้านคลีนสยาม คา ร์แคร์  บางปู 
สมุทรปราการ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 กนัยายน 2557 ถึง 30 กนัยายน 2557 

คำร์แคร์ หมายถึง ธุรกิจท่ีให้การบริการบ ารุงรักษารถยนต ์เช่น ลา้งอดัฉีด ซกัเบาะ ซัก
พรม ขดัเคลือบสี ดูดฝุ่ น เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
 

ควำมคิดเห็นของลูกค้ำในกำรเลอืกใช้บริกำร 
ร้ำนคลนีสยำม คำร์แคร์ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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กำรเลอืกใช้บริกำร หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาจากล าดบัขั้นท่ี
เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภค และใชค้วามรู้ ประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าเป็นตวัช่วยในการพิจารณาตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

ร้ำนคลีนสยำม คำร์แคร์ หมำยถึง ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู สมุทรปราการ เลขท่ี 
461 หมู่ 3 บางปู 91 ซอยโครงการ 4 หมู่บา้นบางปูใหม่นคร ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอ 
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด  หมายถึง ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และสภาวะ
แวดลอ้มภายนอก 

    - ddด้ำนผลติภัณฑ์/ บริกำร หมายถึง คุณลกัษณะบริการในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล ท า
ให้พฤติกรรมในการตดัสินใจของลูกคา้เปล่ียนแปลง ได้แก่ รูปแบบการให้บริการ คุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการให้บริการ และคุณภาพงานบริการในภาพรวม ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มี
คุณค่าในสายตาของลูกคา้ 

    - ddด้ำนรำคำ หมายถึง ความคุม้ค่าของราคาบริการในสายตาของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ มี
บริการใหเ้ลือกหลายราคา และราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน ๆ 

    - ddด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย หมายถึง สถานท่ี ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการ
ไดง่้าย  ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีท่ีจอดรถเพียงพอ ต าแหน่งท่ีตั้งของร้านหาง่าย การช าระเงินสะดวกซ่ึง
ลูกคา้สามารถผอ่นช าระได ้ความสะดวกของการติดต่อกบัลูกคา้ 

    - ddด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อสินคา้หรือบริการ วิธีท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัลูกคา้ เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ หรือป้ายโฆษณา 
การตลาดผ่านส่ืออิเลคทรอนิคส์ การขายทางโทรศพัท์ การใช้กลยุทธ์ ลดราคาบริการในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ แจกบตัรก านลัเป็นของสมนาคุณใหแ้ก่ลูกคา้ แถมสินคา้พรีเม่ียมในเทศกาล เป็นตน้ 

    - ddด้ำนบุคลำกร หมายถึง คนท่ีผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนักงานต้องมีความสุภาพ
เรียบร้อย สามารถให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว การเอาใจใส่ลูกคา้ บริการเป่ียมไปด้วยรอยยิ้ม และ
ความเป็นกนัเองแก่ลูกคา้ท่ีน่าประทบัใจ  

    - ddด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร หมายถึง ขั้นตอนในการใหบ้ริการลูกคา้ ตั้งแต่ขั้นตอน
แนะน าบริการต่าง ๆ ของทางร้านใหก้บัลูกคา้ แนะน าวธีิการใชสิ้นคา้ และบริการ 
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    -ddด้ำนส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ หมายถึง รูปแบบการน าเสนอภาพลกัษณ์ ในดา้นต่าง 
ๆ อาทิ เช่น การจดัร้านให้ดูดีมีความทนัสมยั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ลานจอดรถ ความสะอาด แสง
สวา่ง รูปแบบร้าน ส่ิงอ านวยความสะดวกในร้าน เป็นตน้ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.ddน าผลการศึกษามาใชป้ระโยชน์ประกอบการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการธรุกิจคาร์ 
แคร์ ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

2.ddผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถเป็นขอ้มูลเพื่อน าไปปรับปรุงพฒันาในการด าเนิน
ธุรกิจตลอดจนก าหนดกลยทุธ์เพื่อการแข่งขนัในการท าธุรกิจคาร์แคร์ในอนาคต 

 


