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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถรถยนตในจังหวัดระนอง
Factors that Influence Decision Making for Choosing Car Garages in Ranong
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บทคัดยอ
บทความเรื่อ งปจ จัยที่ มีผ ลตอการตั ดสิน ใจเลือ กใช บ ริก ารอู ซอมรถยนตใ นจัง หวัด ระนองโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใชบริการอูซอมรถยนตในจังหวัดระนอง และ เพื่อศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนตของผูใชบริการในจังหวัดระนองจากกลุมตัวอยางผูเขารับการ
บริการจากอูซอมรถยนตในจังหวัดระนองจํานวน 6 รายไดแกอูหนวยการชางอูกรีฑายกยองอูโรจนการชางอู
สมบูรณอูเอียดการชางอูมานิตย มีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน200คนวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
หาคาความถี่รอ ยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวาสวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุระหวาง 41 –
50 ป ทําอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่
นั่งภาพรวมพบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานราคาปจจัย
ดานสถานที่ ปจจัยการสงเสริม การตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีความสําคัญตอการตัดสินใจในระดับมากเมื่อพิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑ
เปนรายขอพบวา การจัดซอมตรงตามจุดประสงคลูกคามีคาเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากผูใชบริการตองการใหรถยนต
ที่เ ขามาทําการจัดซอมนั้นไดรับ การแกไขที่ตรงจุด ใหมีก ารใชง านไดอยางตอเนื่องและคงสภาพใชง านได
ตามปกติรวมไปถึงการบอกรายการและรายละเอียดที่อาจมีผลกระทบตอเนื่องจากสวนที่ซอมแซมเพื่องานที่
ออกมามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี อันจะสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชบริการ
ความสําคัญ: ปจจัยที่มีผล, การตัดสินใจ, อูซอมรถยนต
Abstract
Factors affecting the decision to use auto repair service in Ranong province. The
purpose To study the development of car repair service in Ranong Province and to study
the factors influencing the decision to use the garage service of service users in Ranong
Province. From the samples of the service people from the garage in Ranong, 6 cases,
Athletics praised Watsujon KunmingA total of 200 samples were analyzed. The data were
analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. Age range 41 - 50 years
old. Monthly income of 20,001 - 25,000 baht, with passenger car up to 7 seats.Overall, the
market factors that influence decision making are: Product factor Price factor Location factor
Promotional Factors Personnel Facts Physical environment factors And service process
factors. It is important to make decisions at a high level.Considering the product factor, it
was found that Repairing to meet customer's needs has the highest average. The user needs
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to repair the car that is fixed at the point. It has been used continuously and maintained for
normal use, as well as lists and details that may affect the repair parts for quality work and
good standards. It creates a safe life and property of users.
Keyword : factors affecting, decision, garage
บทนํา
ปจ จุ บั น ธุ ร กิ จ การบริ ก ารมี ก ารแข ง ขั น ที่ สู ง อั น เนื่ อ งมาจากการขยายตั ว และเจริ ญ เติ บ โตของ
ภาคอุตสาหกรรม มีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัยเขามาใชแทนที่แรงงานคนมากขึ้น เพราะเปนการ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและความรวดเร็ว ทั้งยังมีการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร สงผลใหมีธุรกิจบริการเกิดใหมอยูเสมอ แมการมีเทคโนโลยีอันทันสมัยจะสรางความไดเปรียบตอคู
แขง ขันแตก็ยังมิอาจเปนการสรางความไดเปรียบในทางธุรกิจ อยางแทจริง ปจ จัยที่นับวามีความสําคัญอีก
ประการ คือ การบริ ก าร (Service) และการพั ฒ นาทางด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Human Resource
Development) ที่จัดไดวาเปนทรัพยากรหลักของการดําเนินธุรกิจ ผูบริหารที่ดีควรจะตองเขาใจและตระหนัก
ถึงความตองการและความคาดหวังของลูกคาที่หวังจะไดรับคือ สินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด (ลัดดา ศรี
ประดิษฐ, 2544:42) การใหบริการที่ดีเปนการใหลูกคาเกินกวาที่พวกเขาคาดหวัง (คํานวณ เฉลิมจิระรัตน
2539:78) ในยุคสมัยที่มีการแขงขันสูงผูประกอบการธุรกิจบริการตองศึกษาแนวทางเทคนิคการบริหารงานและ
การปรับเปลี่ยนวิธีการใหบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองคกร การทําใหสินคานาสนใจตอสายตาและมุมมอง
ของลูกคา อันดับแรกเริ่มที่สําคัญ คือ การศึกษาความตองการของลูกคา รวมไปถึงการศึกษาการตลาด การ
สงเสริมการตลาด สวนประสมการตลาด การบริหารกระบวนการตลาด ตลอดจนปจจัยสภาพแวดลอมทาง
การตลาดที่มีผลกระทบตอการตลาด (เสรี วงษมณฑา 2547:1)
การบริการที่ดี เปนสิ่งหนึ่งที่จะสรางแรงจูงใจใหกับลูกคา เพราะสภาพธุรกิจปจจุบันก็ตองแขงขันกัน
ตามธรรมชาติ คําวา แขงขัน คือ แขงขันบริการลูกคาตามความพอใจของลูกคาจากเดิมที่ตามความพอใจของ
สถานประกอบการ เพราะในอนาคตเราตองบริการลูกคาไมเพียงแตใหเกิดความพอใจขางตน แตจะตองเกิด
ความพอใจขั้นพิเศษถึงขั้นพิเศษสุด จึงจะสามารถดึงดูดลูกคาใหเปนลูกคาเรานานๆ (ธนะสิทธิ์ ทรัพยแสนลาน,
2548:2)
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูประกอบกิจการอูซอมรถยนตและมีประสบการณตรงในธุรกิจใหบริการนี้
จึงมีความสนใจและตั้ง ใจที่ตองการจะศึกษาวิจัย อันจะนําไปตอบคําถามที่วาปจจัยอะไรบางที่มีผ ลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการซอมรถยนตในจังหวัดระนอง เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไข พัฒนาการทํางานและการใหบริการมีมาตรฐานและสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการซอมรถยนต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใชบริการอูซ อมรถยนตในจังหวัดระนอง
2. เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนตในจังหวัดระนอง
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุม ตัวอยางคือ ผูใชบ ริก ารซึ่งเขารับ บริการจากอูซอมรถยนตในจังหวัดระนอง
จํานวน 6 อู ไดแก อูหนวยการชาง อูยกยอง อูโรจนการชาง อูเอียดการชาง อูมานิตย อูสมบูรณ จํานวน 419 ราย
2. ขอบเขตดานเวลา คือ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
3. ขอบเขตดานตัวแปรตัวแปรอิสระแบงเปนปจจัยสวนบุคคลและปจจัยในการเลือกใชบริการตัวแปร
ตามคือการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถในจังหวัดระนอง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของในเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอม
รถยนตในจังหวัดระนอง สามารถสรุปไดดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง เปนความชอบ
ความรูสึกที่รับรูดวยจิตใจซึ่งระดับ ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน เนื่องจากพื้นฐานการศึกษา
ดานเศรษฐกิจ อาชีพ เปนตน ซึ่งมีนักวิชาการตางๆ ใหความหมายไวดังนี้
- ดิเรก (2528) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปน
ความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่ มีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มี
ขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลานี้จะ
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีก
ดวย
- ฉัตรชัย (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือ
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุ
จุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมได
รับการตอบสนอง
ดังนั้นสามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไดวา ความพึงพอใจ
หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เกิดขึ้นจากความรูสึกภายหลังการ
ซื้อ (Post Purchase Feeling) และใชผลิตภัณฑไปแลว ความ พึงพอใจของลูกคานั้นจะขึ้นอยูกับการรับรูตอ
การปฏิบั ติง านของผลิต ภัณฑ ถ าการรับ รูต อการ ปฏิบั ติง านของผลิตภั ณฑ เ ปน ไปตามที่ลูก คา คาดหวั ง
(Expectation) ก็แสดงวา มีความพึงพอใจ แต ถาไมเปนไปตามที่คาดหวังก็แสดงวา ไมพึงพอใจ
2.แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- Shelly อางโดย ประกายดาว (2536) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ วาความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่
เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปน
ความรูสึก ที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่ม ขึ้นไดอีก ดังนั้ นจะเห็นไดวา
ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอื่นๆ
3.ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation)
- สุชาดา สุขบํารุงศิลป (2553, หนา 17) กลาววา แรงจูงใจคือสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคลเปนแรงขับเปน
พลังของแตละคนที่ทําใหกระทําอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษยทุกคนมี
ความคาดหวัง ความตองการ (Needs) และเปาหมายในชีวิตทําใหเกิดแรงขับ (Drive) เพื่อไปสูเปาหมาย
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(Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุนใหบุคคล แสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งและรักษาพฤติกรรมนั้นไวเพื่อใหตนเองไดสิ่งคาดหวัง หรือตองการ
- วอลเตอร (Walters.1978 : 218) แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มี
ผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเปาหมาย
- คิดส (Kidd, 1973 : 101) แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือ
ปฏิบัติการ
สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่อให
บรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนตใน
จังหวัดระนอง” โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคที่เลือกใชบริการอูซอมรถยนต
ในจังหวัดระนอง 6 แหงโดยใชตัวเลขผูมาใชบริการในรอบปที่ผานมาตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.2559 ถึงเดือน
ตุลาคม พ .ศ.2559 จํานวน 419 คน เปนประชากรในการคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้กลุม
ตัวอยาง จากจํานวนประชากรผูใชบริการทั้งหมด 419 คนนั้น ผูวิจัยไดใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro
Yamane (Yamane. 1970 : 886) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 200 คน
2.เครื่องมือในการวิจัยและวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องมือที่ศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูใชบริการอูซอมรถยนตใน
จังหวัดระนอง เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนตในจังหวัดระนอง ประกอบดวย
คําถามแบบเปด (Open-Ended Questions) และคําถามแบบปลายเปด (Close-Ended Questions) โดย
แบงโครงสรางของคําถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ใ ช บ ริ ก ารอู ซ อ มรถยนต เ ป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ประเภทรถยนตที่ถือครอง จํานวน
รถยนตที่ถือครอง เหตุผลในการเขาใชบริการ จํานวน 7 ขอ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริก ารอูซอมรถยนตเ ปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดในการใชบริการอูซอมรถยนต ของผูใชบริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคาสินคา
ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคลากร ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จํานวน 45 ขอ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกใชอูซอมรถยนตเปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลการตัดสินใจ
เลือกใชอูซอมรถยนต ของผูใชบริการ เพื่อทราบถึง การรับรูขอมูลอูซอมรถยนตของผูใชบริการ จํานวน 5 ขอ
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนน
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆเปนคําถามแบบปลายเปด เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการงานซอมของอูซอมรถยนตใหดียิ่งขึ้น แบงเปน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
สถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
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3. วิธีก ารวิเ คราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเ คราะหขอมูล การศึก ษาครั้ง นี้ผูศึก ษาดําเนินการ
วิเ คราะหขอมูล โดยใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จ รูป วิเ คราะหห าคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยแบบสอบถามมีลักษณะดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ เพศ อายุ อาชีพ รายได ประเภทรถยนตที่ถือครอง จํานวนรถที่
ถือครอง เหตุผลในการเขาใชบริการ วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ (percentage)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนต ไดแก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคาสินคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดาน
บุคคลากร ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ เปนคํา ถามแบบตรวจสอบ
รายการและวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนต เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ
และวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามแบบปลายเปด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการอูซอมรถยนต จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 41 – 50 ป ทําอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 –
25,000 บาท มีรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง มีรถยนตที่ถือครองเพียงหนึ่งคัน โดยที่เหตุผลการเขาใช
บริการมาจากความสามารถของอูซอมรถยนต
2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนตในจังหวัดระนอง พบวา ภาพรวม
ของสวนประสมการตลาดมีความสําคัญมากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนต โดยเมื่อดูจากคาเฉลี่ย
ความสําคัญจากมากไปหานอยแลว ปจจัยดานราคามีคาเฉลี่ยของความสําคัญสูงสุด ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานสถานที่ ปจจัยทางบุคลากร ปจจัยทางกายภาพและปจจัยการ
สงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยของการตัดสินใจรองลงมาตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเฉพาะปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนต
เปนรายขอพบวา ขอที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช อูซอมรถยนตในระดับมาก ไดแก การจัดซอมตรง
ตามจุดประสงคลูกคา คุณภาพอะไหลที่ใชในการซอม อูมีความพรอมในการใหบริการ หองอบและพนสีได
มาตรฐาน ใหความสําคัญกับความปลอดภัยรถยนตและทรัพยสินที่อยูภายในรถ การใหคําแนะนําลูกคาดวย
ความถูกตองและเหมาะสม เครื่องมือชางไดมาตรฐานและทันสมัย เปนอูซอมรถยนตทีมีชื่อเสียง มีบริการนอก
สถานที่ มีการใหบริการที่ครบวงจร
ปจจัยทางดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนตเปนรายขอพบวา ขอที่
มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช อูซอมรถยนตในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับ คุณภาพอะไหล
ราคาเหมาะสมกับลักษณะงาน ราคาไมแพงกวาศูนยบริการ ระบุคาแรงคาอะไหลชัดเจน เปรียบเทียบราคา
อะไหลได และชี้แจงรายการซอมการประเมินราคาลวงหนา มีความสําคัญเปนลําดับสุดทาย
ปจจัยทางดานสถานที่ มีผลตอการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนตเปนรายขอพบวา ขอที่
มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช อูซอมรถยนตในระดับมาก ไดแก แบงพื้นที่ใหบริการชัดเจน เชน ทํ าสี,
เครื่องยนต,ชวงลาง อยางชัดเจนมาเปนอันดับแรก อูซอมรถยนตมีรั้วกั้นมิดชิด ปลอดภัย สถานที่จอดรถขณะ
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รอซอม,กําลังซอม,ซอมเสร็จ สะดวกและเพียงพอ ความสะอาดของอูซอมรถยนต สถานที่ตั้งสะดวกในการ
ติดตอใชบริการ ตามมาเปนอันดับที่ไลรองลงมา
ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนตเปนราย
ขอพบวา ขอที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช อูซอมรถยนตในระดับมาก ไดแก รับประกันงานซอมทุก
ขั้นตอน แจงขอบกพรองรถยนตกอนจัดซอม บริการรับสงฟรี ใหคําปรึกษาดานรถยนตฟรี ยกเวนบริการตอ
ทะเบียน, พรบ, ประชาสัมพันธ สวนลดดานตางๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ระดับปานกลาง
ปจจัยทางดานบุคลาการ มีผลตอการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนตเปนรายขอพบวา
ขอที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช อูซอมรถยนตในระดับมาก ไดแก พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญ
และเอาใจใสตอการที่ทํา มีชางใหบริการอยางพอเพียง พนักงานและเจาของอูมีความรูความเขาใจในรถยนต
เปนอยางดี พนักงานมีความรวดเร็ว, ละเอียด, รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมเพิ่มทักษะการทํางาน
พนักงานมีความสามารถและเปนกันเอง
สําหรับปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการอูซอม
รถยนตเปนรายขอพบวา ขอทีม่ ีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช อูซอมรถยนตในระดับมาก ไดแก การจัด
สัดสวนพื้นที่มีความเหมาะสม หองเก็บเครื่องมือและอะไหลแลดูเปนระเบียบเรียบรอย หองรับรองลูกคามี
ความพรอมในการใหบริการ หองน้ําสะอาดและเพียงพอ บริเวณโดยรอบสะอาดและสวยงาม มีปายชื่อมองเห็น
ชัดเจน
สวนปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจ ในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนตเปน
รายขอพบวา ขอที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใช อูซอมรถยนตในระดับมาก ไดแก การติดตามผลการ
ซอมหลังซอมเสร็จ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการซอมได ความรวดเร็วการใหบริการ กําหนดระยะเวลาซอม
และสงมอบตรงเวลา การจัดลําดับคิวเขารับบริการ
3.การตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก เมื่อรถยนตเกิดปญหาทานจะใชบริการอูซอมรถยนตเปนอันดับแรก เงินที่จายคุมคากั บการใชบริการ
หลัง จากใชบ ริการแลวทานจะกลับ มาใชอีก ทานพอใจกับการใหบริการจากอูซอมรถยนต พนักงานอูซอม
รถยนตมีมนุษยสัมพันธอันดี
อภิปรายผล
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการอูซอมรถยนตในจังหวัด ระนอง ภาพรวม
พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
สถานที่ ปจจัยการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ มีความสําคัญตอการตัดสินใจในระดับมาก อาจเนื่องดวยจากการที่ธุรกิจอู ซอม
รถยนตเปนธุรกิจที่ใหบริการดานการตรวจเช็ค ซอมแซม ปรับปรุง รถยนตที่มีสภาพไมสมบูรณเกิดการชํารุด
เสียหายอันเกิดมาจากการใชงานหรืออันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุก็ตามแต เปนหนาที่ของผูประกอบการที่
จะนํามาซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมตอการใชงานเพราะความปลอดภัยในการใชงานรถยนตเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งที่จะละเลยไปไมได ปจจัยทางดานราคาสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอูซอมรถยนตเพราะเหตุ
ที่วาในปจจุบันนั้นมีธุรกิจลัก ษณะนี้เกิดขึ้นมาอยางเนื่อง จึงทําใหเกิดการเปรียบเทียบกันไดในลักษณะของ
ชิ้นงานที่ทําและราคาที่เสนอออกมา แตที่ทําใหธุรกิจอูซอมรถยนตที่เปดเปนกิจจะลักษณะถูกตองตามกฎหมาย
มีขอไดเปรียบก็คือ ความนาเชื่อถือและมาตรฐานของอูที่มี ทําใหลูกคาสามารถเลือกใชบริการไดดวยความ
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ไววางใจ ซึ่งสอดคลองกับ เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2529:76) กลาววา ความพึงพอใจในงาน
เปนภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะของอารมณในทางบวกที่ผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมิน ประสบการณ
ในงานของคนๆ หนึ่ง การระบุคาแรงรายการซอมและรายการอะไหลตองมีความชัดเจนและเที่ยงตรงตอลูกคา
พรอมมอบคําแนะนําในการเขาใชบริการไมใชเพียงแคเฉพาะสวนที่จัดซอมเทานั้น การตอนรับ การอํานวย
ความสะดวก และการดูแลเอาใจใสตอ ผูใชบริการ ที่ผูใหบริการตองกระทําอยางเต็มใจและเมื่อผูใชบริการ
ไดรับการปฏิบัติอยางเต็มใจ จากผูใหบริการแลว ก็จะเกิดความรูสึกพึงพอใจรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอผูใหบริการ
ซึ่งจะทําให ผูใชบริการมีแนวโนม ที่จะกลับมาใชบริการซ้ําใหมอีกหรือแนะนําผูอื่นใหมาใชบริการเพิ่มขึ้นใน
การใหบริการที่ประทับใจนั้น
เมื่อพิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑเปนรายขอพบวา การจัดซอมตรงตามจุดประสงคลูกคามีคาเฉลี่ย
สูงสุด เนื่องจากผูใชบริการตองการใหรถยนตที่เขามาทําการจัดซอมนั้นไดรับการแกไขที่ตรงจุด ใหมีการใชงาน
ไดอยางตอเนื่องและคงสภาพใชงานไดตามปกติรวมไปถึงการบอกรายการและรายละเอียดที่อาจมีผลกระทบ
ตอเนื่องจากสวนที่ซอมแซมเพื่องานที่ออกมามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี อันจะสรางความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน ของผูใชบริการในการขับรถยนตใหไปถึงยังจุดหมายที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการ
ลําดับขั้นของมาสโลว ระบุวามนุษยจะมีความตองการที่เรียงลําดับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด ขอบขาย
ทฤษฏี จะอยูบนพื้นฐานของสมมติฐาน 3 ขอ คือ 1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด 2) ความ
ตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับขั้น ความตองการพื้นฐาน 3) ความตองการ
ที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ ตอไป Alderfer (อางถึงใน สมยศ นาวีการ,
2540, หนา 307-310) ERG เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย แตไมคํานึงถึงขั้น
ความตองการวา ความตองการใดเกิดขึ้นกอนหรือหลัง และความตองการหลายๆอยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันได
อูซอมรถยนตจะตองคํานึงถึงประโยชนและ ความพึงพอใจของผูใชบริการ ผูประกอบการธุรกิจอูซอมรถยนต
จะตองนําเสนอโดยศึก ษา ความตองการที่แทจริง ของผูใชบ ริก ารเพื่อกําหนดกลุมเปาหมาย รูป แบบการ
ใหบริการ เครื่องมือและอุปกรณไดมาตรฐานและทันสมัย จัดซอมดวยอะไหลคุณภาพ และความปลอดภัยของ
รถยนตและทรัพยสินภายในรถที่เขามาใชบ ริการ สวนการให บ ริการนอกสถานที่และการบริการครบวงจร
ลูกคาผูเขามาใชบริการยังไมใหความสําคัญมากนัก เนื่องจากเปนเพียงวิธีการที่ผูป ระกอบการไดใชในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อจูงใจใหผูใชบริการมีความมั่นใจในการเขารับบริการ เทานั้น โลเวลล (Lovell, 1980:109)
ใหความหมายของแรงจูงใจวา”เปนกระบวนการที่ชักนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะ
สนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ”
ปจจัยดานราคา เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอะไหลคาเฉลี่ยสูงสุด แสดง
ใหเห็นวา ขณะที่มีการเขามาจัดซอมภายในอูซอมรถยนตอะไหลที่ใชมีราคาที่สมเหตุสมผลกัน ไดทั้งของที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานอีกทั้ง ราคาไมไดไปแพงไปกวาตามทองตลาดแตถาคุณภาพของงานไมเปนไปตามที่
ผูใชบริการคาดหวัง และไมเหมาะสมกับคาแรงที่จะตองจายก็จะทําใหผูใชบริการเกิดความรูสึกที่ไมพึงพอใจตอ
การใช บริการ หากผูใชบริการมีความรูสึกถึงความพึงพอใจตอการใหบริการของอูซอมรถยนตใดที่คุมคา กับ
จํานวนเงินที่จะตองจายไป รวมถึงราคาหรือคาใชจายในการซอมแซมรถยนตของอูซอมรถยนต ใดถูกกวาที่
อื่นๆ ยอมจะเปนทางเลือกหนึ่งที่ผูใชบริการใหความสนใจและเลือกใชบริการในอูซอม รถยนตนั้นในลําดับ
แรกๆ สอดคลองกับแนวคิด วิรุฬ (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจ
มากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปน
อยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอยสอดคลอง
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กับ ฉัตรชัย (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัย
ตางๆที่เ กี่ยวขอ ง ความรูสึก พอใจจะเกิดขึ้น เมื่อความตองการของบุคคลไดรับ การตอบสนองหรือบรรลุ
จุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมได
รับการตอบสนอง นอกจากนี้การระบุคาแรงคาอะไหลในการซอมเปนสิ่งสําคัญเพื่อชี้แจงรายละเอียดตางๆใน
การซอม แตทั้งนี้ทั้งนั้นราคาของอูซอมรถยนตตองไมแพงไปกวาศูนยบริการ
ปจจัยดานสถานที่ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การแบงพื้นที่หรือบริเวณในการทํางานตามแตละ
สวนงานอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก แสดงใหเห็นวา ระบบการบริการจัดการภายในอูซอมรถยนต
ของผูใหบริการมีระเบียบแบบแผนที่ดี มองแลวเห็นถึงความตั้ง ใจและเปนมืออาชีพ มีการแบงแยกออกไป
ตามแตละประเภทของงาน เชน พื้นที่เชื่อม พื้นที่พนสีรถยนต เปนตน สอดคลองกับแนวคิด John Farley
ทฤษฏีการตัดสินใจใชบริการ อธิบายวา การตัดสินใจใชบริการหรือไมขึ้นอยูกับ 6 องคประกอบ ที่สัมพันธกัน
และกัน คือ เมื่อผูใชบริการมองเห็นวาทางอูมีการแบงพื้นที่ทํางานที่เปนระบบแลวก็จะรับรูไดวาสิ่งนั้นตรงตาม
ความตองการของตนเองเพียงใดอันจะเกิดเจตคติที่ดีออกมากอใหเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑตามไปดวย
นอกไปจากนี้ภายในบริเ วณอูซอมรถยนตยังคงใหความสําคัญตอความปลอดภัยรถยนตที่เ ขาใชบริก าร มี
สถานที่จอดรถเพียงพอในแตละขั้นตอนพรอมดวยความสะอาดในบริเวณพื้นที่ทํางานอันจะชวยเลี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานไดในระดับหนึ่ง
ปจจัยดานการสง เสริมการตลาด เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอพบวา รับ ประกันงานซอมทุกขั้นตอนมี
คาเฉลี่ยสูงสุด แสดงใหเห็นวา ทางอูผูใหบริการมีความเต็มที่และเต็มใจในการบริการ สามารถปรึกษาและแกไข
สวนที่บกพรองไปหลังจากการซอมเสร็จและนําไปใชงาน เปนการรับประกันถึงความแนใจตอลูกคาวาหากเกิด
เหตุขัดของประการใดในสวนที่ไดรับการจัดซอม สามารถที่จะนํารถเขามาแกไขไดโดยไมเสียคาใชจายเวนแตวา
ในกรณีที่ตกลงกันบางรายการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปนเทคนิคหรือวิธีการที่ผูประกอบการนํามาใช
ในการสรางแรงจูงใจและดึงดูดใหผูรับบริก ารมาใชบ ริก าร เนื่องจากการแขงขันที่คอนขางสูงเพราะมีการ
เปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคาของแตละแหง การสงเสริมการตลาดจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่คอยดึงดูดผูใชบริการ
ใหเขามาเลือกรับบริการ ณ ที่แหงนี้ จากผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิ
ตานนท และศุ ภร เสรีรัตน , 2541) สรุป เกี่ยวกับ แนวคิดกลยุท ธ การตลาดสาหรับ ธุร กิจ การบริก าร
(Marketing Mix’s) วาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และพบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสม
ทางการตลาดบริการ (Marketing Mix’s) หรือ 7Ps ในขอการสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารทาง
ขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การสื่อสารจะตองถูกตอง แมนยํา และไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อการรับสงขอมูลที่ครบถวนตรงใจความ ในระหวางที่ไดมีการจัดซอมผูใหบริการควรแจง
ขอบกพรองกอนจัดซอมในทุกครั้ง มอบคําปรึกษาที่จําเปนตอการใชร ถแกลูกคาใหเขาใจและใชดวยความ
ถูกตอง และในสวนของการประชาสัมพันธอู บริการตอทะเบียนและประกันภัย หรือสวนลดตางๆ จะเปนอีก
ชองทางในการสงเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดลูกคาที่เขามาใชงาน
ปจจัยดานบุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญและเอาใจใสตอ
การที่ทํา แสดงใหเห็นวา พนักงานที่ปฎิบัติหนาที่สามารถเปนที่ไววางใจไดในการซอมแซมรถยนตที่เสียหาย
โดยเฉพาะในกรณีเสียหายหนัก ชางที่มีความสามารถสูงมีประสบการณทํางานมากยอมที่จะแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดดวยความถูกตอง แมนยํา จากการลองผิดลองถูกจนกลายมาเปนความชํานาญเฉพาะทาง กอใหเกิด
ความนาเชื่อถือฝมือในสายตาของผูเขารับบริการ การทํางานสามารถรวมมือกันทําไดในแตละสวนงาน และชาง
ตองมีความเขาใจในรถยนตและเขาใจในงานของตนเองเปนอยางดี แรงงานคนมีความสําคัญมากกวาเครื่องจักร
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มีความรูสึกนึกคิดไดเอง มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดรับมอบหมาย ปฎิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
ตองมีทิศทางที่ดีมีความขัดแยงใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได แตการทํางานทุกขั้นตอนตองเปนไปอยางรอบคอบ
แมจะรวดเร็วก็ตาม อีกทั้งยังตองมีการฝกอบรมเพิ่มทักษะการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให
สูงขึ้น สอดคลองกับ ทฤษฎีการออกแบบงานของ Hackman& Oldham (1975) โดยมีความคิดเห็นวา หาก
พนักงานมีแรงจูงใจภายในงาน พนักงานจะสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีออกมา และจะ
เปนการผลักดันใหพนักงานมีพฤติกรรมที่ดีเชนนั้นตอไป ดังนั้นการดูแลพนักงานใหเกิดการทํางานที่ดียอมเปน
หนาที่ผูบริการในการวางแผนจัดการเพื่อผลประโยชนของทั้งสองฝาย พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ตั้งใจทํางานก็จะสงผลยอนกลับมาในทางที่ดีคุณภาพงานที่ออกมาแตละครั้งไดมาตรฐานและเปนที่พึงพอใจแก
ลูกคา
ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การจัดสัดสวนพื้ นที่มีความ
เหมาะสมมีคาเฉลี่ยสูงสุด ลูกคามีการบอกกลาววาบริเวณทั้งในและนอกสถานใหบริก ารแลดูเปนระเบียบ
เรียบรอย แบงพื้นที่การทํางานที่เหมาะสมตามแตละสวนงาน หองเก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานไม
วางระเกะระกะ มีหองใหการรับรองลูกคาที่มองเห็นงายสะดวกแกการเขาไปติดตอหรือปรึกษา มีพื้นที่บริเวณ
เพียงพอตอการเขาใชบริการ บริเวณโดยรอบสะอาด
ปจจัยทางดานกระบวนการใหบริการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การติดตามผลการซอมหลังซอม
เสร็จมีคาเฉลี่ยสูงสุด นั้นแสดงใหเห็นวาทางผูใหบริการมีการเอาใจใสตอลูกคาแมวาจะไดทําการซอมเสร็จเปนที่
เรียบรอยแลว ในแตล ะขั้นตอนของการทํางานสามารถตรวจสอบไดทุก ขั้นตอน ทางอูจะทําการจัดซอมให
โดยเร็วที่สุดเพื่อสงมอบรถใหลูกคานําไปใชงานตอไป มีการจัดลําดับคิวซอมและกําหนดระยะเวลาสงมอบรถ
ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไวเบื้องตนกอนจัดซอม สอดคลองกับ สมชาติ กิจยรรยง (2536 : 42,154 - 158)
กลาววา การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอและเกี่ยวของกับผูอื่น ใหเกิด
ประโยชนตอผูอื่นในอันที่จะทําใหผูอื่นไดรับ ความสุขสะดวกหรือความสบาย ตรงกับ R คือ ความพรอม
(Readiness) และความรวดเร็ว (Rapidness) หมายถึง มีความพรอมอยูตลอดเวลา ปฏิบัติงานดวยความ
วองไวทันใจ ทันเวลา และ I คือ ความสนใจ (Interesting) และความประทับใจ (Impressive) หมายถึง การ
ใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาและการสรางความประทับใจใหแกลูกคาทุกระดับและทุกคนโดยไมเลือกที่
รัก มัก ที่ชัง ซึ่ง มาจากคําวา (Service)ผูใชบริก ารอูซอมรถยนตแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางพัฒนาการใหบริการอูซอมรถยนตในจังหวัดระนอง ควรเพิ่มพื้นที่ใหบริการเพื่อรองรับความตองการ
ของผูเขาใชบริการที่เขามาใชบริการ เหตุผลคือ บอยครั้งที่ผูเขาใชบริการเขามาใชบริการจํานวนคิวซอมขณะ
จัดซอมมีจํานวนมากจนอูไมสามารถรับงานเพิ่มไดในขณะนั้น ควรขยายสาขา ตอเนื่องมาจากผูเขาใชบริการมีมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นแตความพรอมในการใหบริการของอูซอมรถยนตมีจํานวนจํากัดจึงควรขยายสาขาเพื่อเพิ่ม
ขีดจํากัดการใหบริการ เพิ่มจํานวนพนักงาน เพราะวาการทํางานตามแตละสวนงานไมควรทับซอนกันการเพิ่ม
จํานวนพนักงานในแผนกที่เหมาะสมจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น มีของวางไว
รองรับลูกคา เพื่อเปนการแสดงออกใหเห็นวาทางผูใหบริการเอาใจใสตอลูกคาไมเลือกที่รักมักที่ชัง ควรมีพื้นที่
จอดรถใหญ ในบางกรณีไมไดมีเพียงแครถยนตเ ทานั้นที่เ ขามาจัดซอมหากแตยังมีรถขนาดใหญที่เขามาใช
บริการ การใหบริการครบวงจร เหตุผลคือ ผูเขาใชบริการตองการความสะดวกในบริการเสริมอื่นๆอันเกี่ยวกับ
รถยนต สิ่งที่ผูใชบริการไดใหขอเสนอแนะกับทางอูซอมรถยนต ทางอูจะนําผลที่ไดไปพิจารณาปรับปรุงการ
ใหบริการเปนไปตามความตองการของผูเขาใชบริการใหไดมากที่สุด สอดคลองกับ เลิฟล็อคและไวท (2007)
กลาววา การใหบริก าร คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝายใดฝาย หนึ่ง เสนอใหอีกฝายหนึ่ ง โดยสวนใหญใช
ระยะเวลาเปนพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานเพื่อนําสงผลที่ลูกคาตองการกับ การแลกเปลี่ยนเงิน เวลา ความ
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พยายาม ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับคุณคาจากสินคา แรงงาน ทักษะ การอํานวยความสะดวก แตลูกคาไมสา
มาร ครอบครองสิ่งเหลานั้นได แมวาการพัฒนาปรับปรุงขอเสนอแนะดังกลาวอาจจะยังไมไดทําในทันทีแตวา
จะมีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปตามกําลังทรัพยและสภาวการณที่เปนอยู
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
1. ผูประกอบการอูซอมรถยนตควรตระหนักถึงปจจัยดานราคา ที่เนนถึงราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
อะไหล รวมทั้งใหความสําคัญกับการตั้งราคาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ราคาตองอยูในระดับที่ไมมากไปกวา
ศูนยบริการที่ไมใชอูซอมรถยนตทั่วไป การระบุคาแรงคาอะไหลที่ครบถวนชัดเจน สามารถเปรียบเทียบราคา
อะไหลจากที่ตางๆได รวมถึงการชี้แจงรายการซอมและการประเมินราคาลวงหนา
2. ถาผูประกอบการจะวางแผนการตลาดโดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ควรเนนในปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานกระบวนการใหบริก าร ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรกๆ รองมาเปนปจจัยดาน
สถานที่ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ เนื่องจากมีความสําคัญตอการตัดสินใจของ
ผูใชบริการมากกวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะและประสิทธิภาพการบริการของอูซอมรถยนต
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระหวางอูซอมรถยนตอิสระ
และศูนยบริการซอมรถยนต
3. ควรมีการศึกษาเรื่องของแนวโนมและความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจอูซอมรถยนตภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงแนวทางในการสรางมาตรฐานอูซอมรถยนตใหมีคุณภาพเทียบเทาศูนยบริการซอมรถยนต
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