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อิทธิพลของการรับรู้ลักษณะเด่นของ บริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่า จ ากัด 
ต่อความตั้งใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

Influence of Perceived Differentiation of Lady First Chiang Mai Tour and Car Rent 
Company Limited on Intention to Use Among Thai Tourists 

วรัญตรี ค ำฝั้น*  และวรัท วินิจ** 
บทคัดย่อ  

 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้ลักษณะเด่นของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ 
จ ำกัด ต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรของนักท่องเที่ยวชำวไทย ซึ่งเก็บตัวอย่ำงจำกผู้ที่เคยเข้ำใช้บริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยว
เชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด จ ำนวน 300 รำย โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย และน ำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปประมวลผล
โดยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
และกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 26-30 ปี กำรศึกษำระดับปริญญำตรีประกอบ
อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 -30,000 บำท โดยกำรรับรู้และระดับควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำร
ที่มีต่อลักษณะส่วนประสมทำงกำรตลำดของธุรกิจบริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด จ ำแนกกลุ่ม  
ตัวแปรด้วย Factor Analysis สำมำรถจัดกลุ่มส่วนประสมทำงกำรตลำดใหม่ได้ 10 ปัจจัย โดยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถ
รับรู้ได้ในปัจจัยที่ธุรกิจบริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด น ำเสนอตำมล ำดับ คือ ด้ำนควำมใหม่ของ
รถยนต์ ด้ำนกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ของบริษัท ด้ำนควำมสะดวกและยืดหยุ่นในกำรใช้บริกำร ด้ำนควำมสำมำรถขอ งพนักงำน  
ด้ำนควำมพร้อมของรถยนต์ ด้ำนสภำพผลิตภัณฑ์ของรถเช่ำ ด้ำนประสบกำรณ์ในกระบวนกำรให้บริกำรของบริษัท ด้ำนควำม
น่ำเชื่อถือทำงกำยภำพ ด้ำนควำมเที่ยงตรงในกำรให้บริกำร และด้ำนควำมเหมำะสมของรำคำ 
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยแบบพหุคูณ พบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยว
เชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ของนักท่องเที่ยวชำวไทยมำกท่ีสุด คือ ด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำน ด้ำนกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ของ
บริษัท ด้ำนควำมพร้อมของรถยนต์ ด้ำนควำมสะดวกและยืดหยุ่นในกำรใช้บริกำร ด้ำนควำมเหมำะสมของรำคำ ด้ำนสภ ำพ
ผลิตภัณฑ์ของรถเช่ำ และด้ำนประสบกำรณ์ในกระบวนกำรให้บริกำรของบริษัท ตำมล ำดับ 

ABSTRACT  

The objectives of this research were to study influence of perceived differentiation of Lady first Chiang 
Mai Tour and Car Rent Company Limited on intention to use among Thai tourists.  The sample used in the 
research are who used Lady first Chiang Mai Tour and Car Rent Company Limited of 300 people. The research 
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instruments were a questionnaire and statistical applications used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, Factor Analysis and Multiple Regression Analysis.  

The research results found that the most of respondents were male, age between 26-30 years old with 
bachelor degree of education, their occupations were private company employee and average monthly income 
between 20,001 to 30,000 Baht.  Based on the results of perception and the level of opinions of the service 
users towards the marketing mix characteristics of the Lady first Chiang Mai Tour and Car Rent Company Limited, 
by using the factor analysis technique, the marketing mix can be reclassified into 10 factors.  The respondents 
could perceive the following factors that had been presented by Lady First Chiang Mai tour and car rent 
company limited car rental services; the new side of the car, communication of the company image, the 
convenience and flexibility in using in service, the ability of employees, the available to use of cars, the 
condition of the product of the rental car, experience in service process of the company, physical reliability, 
service accuracy and price suitability respectively. 

Hypothesis test results revealed that the most influencing factor to the intention of using the Lady first 
Chiang Mai Tour and Car Rent Company Limited on intention to use among Thai tourists most is the factor of 
the ability of employees, communication of the company image, the available to use of cars, the convenience 
and flexibility in using in service, price suitability, the condition of the product of the rental car, experience in 
service process of the company were positive correlated with intention to use the car rental of Lady First Chiang 
Mai tour and car rent company limited. 

บทน า  

 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีควำมสวยงำมทำงด้ำนประเพณีและวัฒนธรรมล้ำนนำ และมีแหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำย
ประเภทจึงเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว (ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่, 2559) ในขณะเดียวกันปริมำณนักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำง
มำยังจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ด ำเนินนโยบำยเชิงรุก
เพื่อกระตุ้นตลำดท่องเที่ยวในประเทศ ธุรกิจรถเช่ำซึ่งมีแนวโน้มมำจำกสำยกำรบินต้นทุนต่ ำที่ถูกลง  มีโปรโมช่ันท่องเที่ยว
ภำยในประเทศด้วยรำคำที่ต่ ำ จึงมีควำมต้องกำรเช่ำรถที่จุ ดหมำยปลำยทำงในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีแนวโน้มของจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรรถยนต์ให้เช่ำในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรถเช่ำในจังหวัดเชียงใหม่มีสภำวะกำรแข่งขันในตลำดที่
เพิ่มสูงขึ้นดังนั้น จึงกลำยเป็นสิ่งท้ำทำยของธุรกิจรถเช่ำ บริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริกำ รรถ
เช่ำ เปิดบริกำรตั้งแต่ปี 2559 ให้บริกำรสัญญำกำรเช่ำ ทั้งแบบรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน และรำยปี กลุ่มลูกค้ำแบ่งเป็นสอง
กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ กลุ่มสองเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มำจำกต่ำงจังหวัดหรือ
ต่ำงประเทศเพื่อมำท ำงำนช่ัวครำว และมีจุดเด่นทำงด้ำนควำมหลำกหลำยของรุ่น ยี่ห้อรถที่ให้เช่ำ ได้รับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของธุรกิจรถเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำมีทำงเลือกในกำรตัดสินใจที่จะใช้บริกำรรถเช่ำมำกขึ้น และธุรกิจรถเช่ำบริษัทอ่ืน ต่ำงก็มีควำม
หลำกหลำยของยี่ห้อรถที่ให้เช่ำมำกขึ้น จึงเป็นเหตุที่ท ำให้ธุรกิจรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด มีจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรลดลง  
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 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษำจึงสนใจท่ีจะศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้ลักษณะเด่นของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด 
ต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรของนักท่องเที่ยวชำวไทย เพื่อท ำให้ทรำบถึงปัจจัยลักษณะเด่นที่ผู้บริโภครับรู้ มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้
บริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด มำกน้อยเพียงใด เพื่อข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเ ช่ำ จ ำกัดได้รู้ถึงแนวทำงในกำรวำงแผนก ำหนดกลยุทธ์และ
น ำไปสู่กำรพัฒนำ กลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี   

 1. กำรรับรู้ของผู้บริโภค คือ กระบวนกำรซึ่งแต่ละคนคัดสรร จัดระเบียบ ตีควำมหมำย (Interpret) สิ่งที่มำกระตุ้นเพื่อให้
เกิดภำพในสมองที่มีควำมหมำยและสอดคล้องกันเกี่ยวกับโลกที่บุคคลนั้นสำมำรถสัมผัสได้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
ประมวลผลข้อมูลของสมองซึ่งเริ่มจำกกำรรับสัมผัสและตำมด้วยกำรให้ควำมใส่ใจ (สุภำภรณ์ พลนิกร, 2548) 
 2. กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ประกอบด้วย 1) กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงด้ำนผลิตภณัฑ์ 2) กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงดำ้น
กำรบริกำรและบุคลำกร 3) กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 4) กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงด้ำนภำพลักษณ์ และ  
5) กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงโดยกำรพัฒนำคุณภำพและกำรใช้หลักกำรบริหำรคุณภำพโดยรวม Kotler and Keller (2009: 94  
อ้ำงถึงใน ปณิศำ มีจินดำ และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554: 146) 
 3. ควำมตั้งใจในกำรซื้อ หมำยถึง กำรแสดงถึงกำรเลือกใช้บริกำรใดบริกำรหนึ่งเป็นตัวแรก ซึ่งสำมำรถสะท้อนถึง
พฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภคได้ ควำมตั้งใจซื้อเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนกำรของผู้บริโภคที่จะซื้อ  
ตรำสินค้ำใดสินค้ำหนึ่ง ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง (Parasuraman et al., 1990 อ้ำงถึงใน มลิสำ มิลินทำงกูร, 2557: 36) 
 4. ส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำร คือ เครื่องมือท่ีใช้ในธุรกิจบริกำร เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับผู้บริโภคโดยยึดควำมพึงพอใจ
ของผู้บริโภคเป็นหลัก ต้องค ำนึงถึงทั้งในส่วนที่ลูกค้ำมองเห็นและบริกำรที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังที่ลูกค้ำมองไม่เห็นรวมกัน ดังนั้น
องค์ประกอบของส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรจึงประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์  รำคำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรส่งเสริม
กำรตลำด บุคลำกร กระบวนกำรให้บริกำร และกำรน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ (ธนวิทย์ นำทิพย์, 2554)  

วิธีการด าเนินการวิจัย   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริกำรเช่ำรถยนต์ประเภทกลุ่มลูกค้ำชำวไทยของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยว
เชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ในช่วง 1 ปี ก่อนกำรเก็บข้อมูล ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน ดังนั้น กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง
และวิธีกำรคัดเลือกตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ จึงเปิดตำรำงก ำหนดตัวอย่ำงของ Seymour Sudman โดยพิจำรณำจำกขนำด
ตัวอย่ำงที่มีหน่วยเป็นคนในระดับท้องถิ่น (Sudman, 1976 อ้ำงถึงใน กุณฑลี รื่นรมย์, 2558 : 187) จ ำนวน 300 รำย และใช้วิธีกำร
เลือกตัวอย่ำงแบบเก็บตำมสะดวก หลังจำกลูกค้ำใช้บริกำรของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด แล้ว 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในกำรศึกษำครั้งน้ีได้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  
 1. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ 
จ ำกัด จ ำนวน 1 คน และกลุ่มลูกค้ำท่ีใช้บริกำรของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด จ ำนวน 5 คน ซึ่งใช้บริกำรเช่ำ
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รถ ไม่ต่ ำกว่ำ 2 ครั้งในช่วง 6 เดือน ก่อนวันสัมภำษณ์ (ธวัชชัย ดำวสดใส, 2546) และจำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำแบบสอบถำม 
ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
 2. กำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เพื่อค้นหำกำรรับรู้ลักษณะเด่นทำงกำรตลำดของธุรกิจบริกำรรถเช่ำ 
ตำมกำรรับรู้ของกลุ่มลูกค้ำต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริกำรรถเช่ำบริษัท  
เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ต่อควำมตั้งใจใช้บริกำร 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นลักษณะค ำถำมปลำยปิด และข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด มีลักษณะค ำถำมปลำยปิดให้เลือก 
ตอบแบบข้อเดียว  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรให้คะแนนคุณสมบัติต่ำงๆของบริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถ
เช่ำ จ ำกัด และค ำถำมเกี่ยวกับควำมตั้งใจใช้บริกำร ซึ่งแบบสอบถำมมีลักษณะเป็นแบบ Likert’s Scale ที่มีค ำตอบให้เลือก  
5 ระดับ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกดั 
เป็นค ำถำมปลำยเปิด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำม ส่วนท่ี 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ จ ำนวน (ควำมถี่) และร้อยละ 
 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมส่วนที่ 2 ส ำหรับกำรให้คะแนนกำรวัดระดับควำมคิดเห็นต่อส่วนประสมทำง
กำรตลำดของธุรกิจบริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด มีหลักเกณฑ์กำรให้คะแนนค ำตอบ 5 ระดับ 
วิเครำะห์โดยใช้ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมในส่วนของกำรให้คะแนนควำมคิดเห็นต่อ
ปัจจัยย่อยของคุณสมบัติต่ำงๆ ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) จะถูกเปลี่ยนให้ได้ตัวแปรหลัก (Factor) 
เพื่อน ำไปวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัว
แปรตำมว่ำมีควำมสัมพันธ์กันหรือไม่ และมีควำมสัมพันธ์กันมำกน้อยเพียงใด ซึ่งตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมตั้งใจใช้บริกำร และตัว
แปรอิสระ ได้แก่ กำรรับรู้ลักษณะเด่นของธุรกิจบริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัดจำกกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบ  
 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะ  

 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ส ำหรับกำรทดสอบค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม ผู้วิจัยได้หำควำมเช่ือมั่นโดยน ำแบบสอบถำมไป
ทดลองใช้ โดยกำรท ำ Pre-test กับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 30 ตัวอย่ำง แล้วน ำมำตรวจให้คะแนนเพื่อ
หำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Conbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ (SPSS) ในกำรหำ
ควำมเช่ือมั่นโดยใช้เกณฑ์กำรประเมินควำมเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟำที่ก ำหนดไว้ว่ำต้องมีค่ำตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป แสดงว่ำมีควำม
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เช่ือมั่นสูง (Hair et al., 2010) ซึ่งในกำรหำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมโดยภำพรวมเท่ำกับ 0.874 ซึ่งถือได้ว่ำมีควำมเช่ือมั่น
สูง หมำยถึง แบบสอบถำมมีควำมน่ำเชื่อถือและสำมำรถน ำไปศึกษำกับกลุ่มตัวอย่ำงจริงได้   

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย (ร้อยละ 46.30) มีอำยุระหว่ำง 26 - 30 ปี (ร้อยละ 29.30) ส่วนใหญ่มีระดับ
กำรศึกษำปริญญำตรี (ร้อยละ 64.00) ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน (ร้อยละ 27.70) และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บำท (ร้อยละ 43.70)  
 พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด พบว่ำ เดินทำงมำเชียงใหม่ครั้งนี้
เป็นครั้งแรก (ร้อยละ 31.00) มีวัตถุประสงค์ในกำรเช่ำรถเพื่อใช้ส่วนตัวในกำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 40.70) ระยะเวลำใน                 
กำรเช่ำรถ 1 – 6 วัน  (ร้อยละ 56.30) จ ำนวนครั้งท่ีเคยใช้บริกำรรถเช่ำของบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ในช่วง
ปีที่ผ่ำนมำจ ำนวน 1 ครั้ง  (ร้อยละ 39.00) ประเภทรถยนต์ที่เลือกเช่ำคือ รถเก๋งขนำดเล็ก (ต่ ำกว่ำ 1700 ซีซี)  (ร้อยละ 31.70)  
สีรถยนต์ที่เลือกเช่ำมำกที่สุดคือ สีขำวและสีด ำ (ร้อยละ 37.70) เหตุผลในกำรเลือกเช่ำคือ มีกำรส่งเสริมกำรขำย เช่น มีส่วนลด 
ของแถม  (ร้อยละ 61.30) ตนเองมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกเช่ำรถ (ร้อยละ 27.30) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจเลือกใช้
บริกำรรถเช่ำมำกที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต/สื่อ Social Media  (ร้อยละ 57.30) วิธีกำรเช่ำรถติดต่อผ่ำนไลน์แอดของทำงบริษัท   
(ร้อยละ 37.00) ใช้บริกำรในวันท ำงำนปกติ (ร้อยละ 38.30) มีกำรช ำระค่ำเช่ำรถผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร (ร้อยละ 68.30) 
และเว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อท่ีท ำให้รู้จัก บริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด มำกท่ีสุด (ร้อยละ 75.00) 
 กำรวัดระดับควำมคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทำงกำรตลำดบริกำร โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดในแต่ละด้ำน พบว่ำผู้บริโภคให้ควำมคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วยอย่ำงยิ่งในด้ำนผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำร (4.36) และ ด้ำนบุคลำกร (4.31) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
(4.09) ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (3.98) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (3.90) ด้ำนรำคำ (3.87) และด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอ
ลักษณะทำงกำยภำพ (3.73) ตำมล ำดับ  
 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของแบบประเมินกำรรับรู้และระดับควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อ
ลักษณะส่วนประสมทำงกำรตลำดของธุรกิจบริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด เพื่อค้นหำจ ำนวนปัจจัยที่
ธุรกิจบริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด น ำเสนอแก่ผู้บริโภค โดยกำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรสกัดปัจจัยแบบ 
Principal Component  Analysis (PCA) และเพื่อให้น้ ำหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดได้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น  
จึงใช้วิธีกำรหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax สำมำรถอธิบำยถึงปัจจัยได้ทั้งหมด 19 ปัจจัย และเมื่อท ำกำรวิเครำะห์กำรจัดตัวแปรแต่
ละตัว โดยพิจำรณำจำกค่ำ Conbach’s Alpha จึงสำมำรถจัดกลุ่ม ได้ 10 กลุ่มปัจจัย โดยปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถรับรู้
ได้ในปัจจัยที่ธุรกิจบริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด น ำเสนอตำมล ำดับ คือ ด้ำนควำมใหม่ของรถยนต์ 
(4.640)  ด้ ำนกำรสื่ อสำรภำพลักษณ์ของบริษัท (4.580)  ด้ ำนควำมสะดวกและยืดหยุ่ น ในกำรใ ช้บริกำร  ( 4.365)  
ด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำน (4.312) ด้ำนควำมพร้อมของรถยนต์ (4.308) ด้ำนสภำพผลิตภัณฑ์ของรถเช่ำ (4.080)  
ด้ำนประสบกำรณ์ในกระบวนกำรให้บริกำรของบริษัท (4.033) ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือทำงกำยภำพ (3.714) ด้ำนควำมเที่ยงตรงใน 
กำรให้บริกำร (3.703) และด้ำนควำมเหมำะสมของรำคำ (3.627) 
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 กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่ำ ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย 
(Adjusted R Square) เท่ำกับ 0.458 สำมำรถอธิบำยควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด 
ของนักท่องเที่ยวชำวไทย ได้ร้อยละ 45.8 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 54.2 เกิดจำกอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้
บริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ของนักท่องเที่ยวชำวไทย อำจเนื่องมำจำกในปัจจุบันจ ำนวนของ
บริกำรรถเช่ำในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น จึงส่งผลท ำให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรตัดสินใจใช้บริกำรรถเช่ำมำกขึ้น 
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ประกอบภำยในรถพัฒนำขึ้นเรื่อยๆ จำกรุ่นรถท่ีเปิดตัวใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ควำมสนใจ เป็นต้น ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ของนักท่องเที่ยวชำวไทย มี 7 องค์ประกอบ 
โดยเรียงล ำดับจำกค่ำสัมประสิทธิ์ของสมกำรถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่ำที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตำม ถ้ำตัวแปรอิสระตัวใดมีค่ำ Beta Coefficient สูงแสดงว่ำตัวแปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปรตำมมำก  

โดยจำกผลกำรวิเครำะห์เรียงล ำดบัจำกมำกไปน้อย คือ (1) องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำน (β = 0.378, t  = 7.664, 

p = 0.000) (2) องค์ประกอบด้ำนกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ของบริษัท  (β = 0.375, t = 7.534, p = 0.000) (3) องค์ประกอบด้ำน

ควำมพร้อมของรถยนต์ (β = 0.270, t = 4.989, p = 0.000)  (4) องค์ประกอบด้ำนควำมสะดวกและยืดหยุ่นในกำรใช้บริกำร  

(β = 0.133, t = 2.398, p = 0.017) (5) องค์ประกอบด้ำนควำมเหมำะสมของรำคำ (β = 0.225, t = 2.359, p =0.019)  

(6) องค์ประกอบด้ำนสภำพผลิตภัณฑ์ของรถเช่ำ (β = 0.127, t = 2.218, p = 0.027) และ (7) องค์ประกอบด้ำนประสบกำรณ์ใน

กระบวนกำรให้บริกำรของบริษัท (β = 0.195, t = 2.176, p = 0.030) ตำมล ำดับยกเว้น องค์ประกอบด้ำนควำมเที่ยงตรงในกำร

ให้บริกำร (β = -0.103, t = -1.791, p = 0.074) องค์ประกอบด้ำนควำมใหม่ของรถยนต์ (β = 0.054, t = 0.926, p = 0.355) 

และองค์ประกอบด้ำนควำมน่ำเช่ือถือทำงกำยภำพ (β = 0.091, t = 0.736, p = 0.462) ที่ไม่มีผลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำ
บริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ของนักท่องเที่ยวชำวไทย 

 การอภิปรายผลการศึกษา 

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้ เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด  
ของนักท่องเที่ยวชำวไทย พบว่ำ องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำน มีผลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำของบริษัทมำก
ที่สุด ทั้งนี้ เป็นเพรำะผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนที่มีมำรยำทกำรสื่อสำร รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์ของพนักงำนส่งรถเช่ำ  
มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของจิตรพี ทันดร (2553) ที่ศึกษำเรื่องควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ต่อกำรบริกำรรถเช่ำของบริษัท รูบี้คำร์เร้นท์ทัล จ ำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
ในเรื่องของมำรยำทในกำรขับขี่ของพนักงำนขับ องค์ประกอบด้ำนกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ของบริษัท มีผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจ
บริกำรรถเช่ำของบริษัท ทั้งนี้ เป็นเพรำะผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับควำมสะดวกในกำรติดตอ่จองรถผ่ำนทำงโทรศัพท์ มีกำรโฆษณำ
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ และบริษัทมีภำพลักษณ์ที่ดี และมีช่ือเสียง มีตัวเลือกกำรจ่ำยเงิน แทนกำรเติมน้ ำมันก่อนน ำรถมำคืน เป็นต้น  
ซึ่งยังสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของธนวิทย์ นำทิพย์ (2554) ที่ศึกษำปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชำว
ไทยในกำรเลือกบริกำรรถเช่ำในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพมีควำมส ำคัญมำกที่สุ ด 
องค์ประกอบด้ำนควำมพร้อมของรถยนต์  มีผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจบริกำรรถเช่ำของบริษัท ทั้งนี้ เป็นเพรำะผู้บริโภคให้
ควำมส ำคัญกับเครื่องยนต์ของรถเช่ำยังเดินเรียบ ช่วงล่ำงดี ไม่มีกระตุก สภำพของเครื่องยนต์ดี และมีคู่มือรถให้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
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ผลกำรศึกษำของภำคภูมิ บุญประเสริฐ (2558) ที่ท ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรคำร์แคร์ครบวงจรของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล พบว่ำปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรนัดหมำยให้บริกำร ไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้
บริกำร อำจเป็นเพรำะผลิตภัณฑ์ที่ให้บริกำรระหว่ำงกำรให้เช่ำรถและคำร์แคร์มีควำมแตกต่ำงกันท ำให้ผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจ
บริกำรต่ำงกัน องค์ประกอบด้ำนควำมสะดวกและยืดหยุ่นในกำรใช้บริกำร มีผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจบริกำรรถเช่ำของบริษัท  
ทั้งนี้เพรำะผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับตัวเลือกกำรจ่ำยเงิน แทนกำรเติมน้ ำมันก่อนน ำรถมำคืน สถำนประกอบกำรรถเช่ำตั้งอยู่ย่ำน
ธุรกิจท ำให้สะดวกต่อกำรติดต่อขอใช้บริกำร มีรถที่พร้อมให้เช่ำอยู่ตลอดเวลำ เป็นต้ น ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ 
จิตรพ ีทันดร (2553) ที่ศึกษำเรื่องควำม พึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรบริกำรรถเช่ำของบริษัท รูบี้คำร์เร้นท์ทัล จ ำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ำ ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรในด้ำนกำรให้บริกำรทันตำมควำมต้องกำรมำกท่ีสุด องค์ประกอบด้ำนควำมเหมำะสมของ
รำคำ มีผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจบริกำรรถเช่ำของบริษัท ทั้งนี้ เป็นเพรำะผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับรำคำรถเช่ำถูกกว่ำผู้ให้เช่ำรำย
อื่น รำคำเหมำะสมกับคุณภำพของรถที่ให้เช่ำ รำคำค่ำมัดจ ำรถเช่ำเหมำะสม เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ  
ภำคภูมิ บุญประเสริฐ (2558) ที่ท ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรคำร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล พบว่ำ ปัจจัยด้ำนรำคำเทียบกับสถำนบริกำรใกล้เคียง และปัจจัยด้ำนควำมหลำกหลำยของรำคำ
ไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำร อำจเป็นเพรำะสถำนที่ให้บริกำรต่ำงกัน จึงท ำให้รำคำส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุ รกิจรถเช่ำและ 
คำร์แคร์ต่ำงกัน องค์ประกอบด้ำนสภำพผลิตภัณฑ์ของรถเช่ำ มีผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจบริกำรรถเช่ำของบริษัท ทั้งนี้ เป็นเพรำะ
ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับตัวรถไม่มีรอยชน และมีควำมสะอำดภำยในรถ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของภำคภูมิ บุญประเสริฐ 
(2558) ที่ท ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรคำร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  
และปริมณฑล พบว่ำ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรนัดหมำยให้บริกำรส่งผลต่อกำรใช้บริกำร ด้ำนกำรให้บริกำรหลำกหลำยมำก
ที่สุด องค์ประกอบด้ำนประสบกำรณ์ในกระบวนกำรให้บริกำรของบริษัท มีผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจบริกำรรถเช่ำของบริษัท  
ทั้งนี้เป็นเพรำะผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับควำมสำมำรถในกำรรับรถและคืนรถได้ที่สนำมบิน หรือสถำนที่ที่ได้นัดหมำย สำมำรถ
ติดต่อจองรถเช่ำได้หลำยช่องทำง กำรรับรถมีควำมสะดวก เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ภำคภูมิ บุญประเสริฐ 
(2558) ที่ท ำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรคำร์แคร์ครบวงจรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  
และปริมณฑล ที่พบว่ำ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรนัดหมำยให้บริกำร ไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำร อำจเป็นเพรำะ
กระบวนกำรให้บริกำรของกำรให้เช่ำรถกับคำร์แคร์ที่ต่ำงกัน จึงท ำให้มีผลต่อควำมตั้งใจใช้ธุรกิจบริกำรต่ำงกัน 

 ข้อเสนอแนะ 
 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด ของนักท่องเที่ยว
ชำวไทย จำกผลกำรศึกษำซึ่งพบว่ำ องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำน องค์ประกอบด้ำนกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ของ
บริษัท องค์ประกอบด้ำนควำมพร้อมของรถยนต์ องค์ประกอบด้ำนควำมสะดวกและยืดหยุ่นในกำรใช้บริกำร องค์ประกอบ  
ด้ำนควำมเหมำะสมของรำคำ องค์ประกอบด้ำนสภำพผลิตภัณฑ์ของรถเช่ำ องค์ประกอบด้ำนประสบกำรณ์ในกระบวนกำร
ให้บริกำรของบริษัท เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด  
ของนักท่องเที่ยวชำวไทย ดังนั้น จึงสำมำรถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  องค์ประกอบด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำน  
ควรมีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพนักงำนให้บริกำรที่มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ  
มีควำมระมัดระวังขณะให้บริกำร องค์ประกอบด้ำนกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ของบริษัท ควรมีกำรท ำโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ ทั้งออนไลน์ 
และออฟไลน์ เช่น  กำรโฆษณำผ่ำน Website, Facebook, Instagram, YouTube และรีวิวจำกดำรำผู้มีชื่อเสียง เพื่อสื่อสำรข้อมลู
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ของบริษัทให้ทั่วถึงในกลุ่มเป้ำหมำย ท ำให้เกิดกำรสร้ำงช่ือเสียงให้กับบริษัท องค์ประกอบด้ำนควำมพร้อมของรถยนต์  
ควรมีกำรตรวจเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลำก่อนให้ลูกค้ำเช่ำ รวมทั้งเช็คสภำพของเครื่องยนต์ องค์ประกอบด้ำนควำมสะดวกแล ะ
ยืดหยุ่นในกำรใช้บริกำร ควรมีตัวเลือกด้ำนสีรถให้มีควำมหลำกหลำย มีตัวเลือกกำรจ่ำยเงิน แทนกำรเติมน้ ำมันก่อนน ำรถมำคืน 
บริหำรหน้ำเว็บไซต์ให้ลูกค้ำสำมำรถเห็นภำพรถเช่ำได้สมจริง องค์ประกอบด้ำนควำมเหมำะสมของรำคำ ควรคิดรำคำรถเช่ำให้
เหมำะสมกับคุณภำพของรถที่ให้เช่ำ องค์ประกอบด้ำนสภำพผลิตภัณฑ์ของรถเช่ำ ควรดูแลด้ำนตัวรถไม่ให้มีรอยชน หรือรอยขูดขีด 
และมีควำมสะอำดภำยในรถ ท ำกำรซ่อมแซมในส่วนที่เป็นรอยให้เกิดควำมใหม่อยู่เสมอ องค์ประกอบด้ำนประสบกำรณ์  
ในกระบวนกำรให้บริกำรของบริษัท ควรมีกำรจัดกระบวนกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถรับรถและคืนรถได้อย่ำงรวดเร็วและมีควำม
สะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 จำกกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้ลักษณะเด่นของธุรกิจบริกำรรถเช่ำบริษัท เลดี้เฟิรสเที่ยวเชียงใหม่และรถเช่ำ จ ำกัด 
ของนักท่องเที่ยวชำวไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 1. กำรศึกษำครั้งต่อไปควรศึกษำปัจจัยของตัวแปรอิสระด้ำนต่ำงๆ ของผู้บริโภคเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยทำงวัฒนธรรม 
ปัจจัยทำงสังคม และปัจจัยทำงจิตวิทยำ เป็นต้น เนื่องจำกยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ค ำนึงถึงและท ำกำรศึกษำในงำนวิจัยครั้งนี ้
 2.กำรวิจัยในครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรของนักท่องเที่ยวชำวไทย จึงไม่สำมำรถ
ทรำบถึงพฤติกรรมควำมต้องกำรและควำมรู้สึก พึงพอใจของผู้บริโภคชำวต่ำงชำติ ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษำ
เรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ รวมทั้งพฤติกรรมกำรเช่ำรถเพื่อใช้ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว 
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