
531 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

ความไว้วางใจของลูกค้าทีม่ีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (CUSTOMERS’ TRUST ON FORD SERVICE CENTERS  

IN BANGKOK) 

อรชินนัพร วทิยวราวฒัน์ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้าน

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์

ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการ

ให้บริการและปัจจยัด้านตราสินค้า  ของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดท่ีมีกบัความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 

393 ราย และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปสาํหรับการประมวลผลเชิงสถิติ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.8 มีอายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 42.2 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ พนกังานธนาคาร 

ร้อยละ 49.6 มีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 50.1  มีการศึกษา

ระดบัมากกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 60.8  และมีสถานภาพการสมรสโสด ร้อยละ 79.9  

โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความสามารถในการให้คาํแนะนาํ/ ปรึกษา

และช่วยแกปั้ญหาไดต้รงความตอ้งการ ความหลากหลายของบริการท่ีครอบคลุม หรือ

ตรงกบัความตอ้งการ การแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงจุด ตราสินคา้ฟอร์ดยืนยนั

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้การคิดถึงตราสินคา้ฟอร์ดก่อนและการใช้พยายาม

ศึกษาขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจซ้ือตํ่า และความไวว้างใจในตราสินคา้ฟอร์ดท่ีทาํให้

เกิดความพึงพอใจเหนือความคาดหวงั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 

ยกเว้น เพศ และสถานภาพการสมรส  มีผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีต่อ

ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ทุกปัจจัยด้านการ

ให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด ได้แก่ บุคลากรผูใ้ห้บริการ  กระบวนการ

ใหบ้ริการ  และคุณภาพของการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมี

ต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัด้านตราสินคา้ของ

ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า มีความสัมพนัธ์กับความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ดา้น

ความภักดีต่อตราสินค้า  ไม่มีความสัมพันธ์กับความไวว้างใจของลูกค้าท่ีมีต่อ

ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คําสําคัญ: รถยนตฟ์อร์ด, ศูนยบ์ริการรถยนต,์ ความไวว้างใจ 

    ABSTRACT 
 

This study has objectives to study difference of demographic factors 

affecting customer’s trust on Ford Service Centers located in Bangkok and to study 

relationship of servicers and brand of Ford Services Centers and their trust.  This 

used questionnaire as research tool to collect data from 393 samples and statistically 

computer package to analyze the data. 

The findings show most samples are male with 74.8%; have age range 

between 41-50 years with 42.2%; are an employee of private firm or a banker with 

49.6%; have a range of monthly income between 30,001 – 40,000 baht with 50.1%; 

graduated at higher level than bachelor’s degree with 60.8%; and are single with 

79.9%.  Their priority factors consist of capacity of staff in providing advice or 
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assistance and solving problems matching customers’ desire, variety of services to 

cover or match their desire, accurate correction, Ford being brand confirming 

reliable standards of quality, thinking of Ford first, and trust Ford due to exceeding 

expectations. 

In relationship among variables, difference of most demographic factors, 

excluding gender and marital status, can affect their trust on Ford Service Centers in 

Bangkok.  All service factors – staff, service process, and service quality – have 

relationship with their trust.  For its brand, image has relationship with their trust 

but loyalty has not. 
 

KEY WORDS:  FORD, SERVICE CENTERS, TRUST 
 

บทนํา 

ในการดํา เ นินธุรกิจในยุคสมัยปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ทั้ งในด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีด้านการผลิต 

เทคโนโลยีดา้นการขนส่ง และเทคโนโลยีดา้นการจดัการ โดยเฉพาะดา้นการจดัการ

สมยัใหม่ท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้เพียงดา้นการผลิตหรือดา้นการจดัจาํหน่าย แต่ยงัมองลึกลงไป

ถึงส่ิงท่ีมองไม่เห็นและส่ิงท่ีไม่สามารถตีราคาเป็นมูลค่าทางบัญชีได้ ได้แก่ การ

บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การสร้างสายสัมพนัธ์อย่างแทจ้ริงกบัลูกคา้ และการ

บริหารประสบการณ์ของลูกคา้ โดยการสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อยอดจาํหน่ายและผลกาํไรของกิจการได ้  โดยเฉพาะธุรกิจการ

บริการท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งมาก 

ในปัจจุบนัรถยนตมี์ความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ทั้งในเร่ือง

การขนส่งและการคมนาคม จึงส่งผลทาํให้เกิดความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทย

เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว  โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อย่างเช่น

กรุงเทพมหานคร โดยในระหวา่งเดือนมกราคมถึงกนัยายน 2555 ทัว่ประเทศไทยมีรถ

ท่ีจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 2,743,666 คนั แยกเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์
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2,667,680 คนั และรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก 75,986 คนั (กลุ่มสถิติการ

ขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก, 2555) รถยนต์บางคันหรือบางยี่ห้อ

สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือแสดงถึงฐานะทางสังคม แต่ส่ิงท่ีเด่นชดัท่ีสุดในการเติบโต

ของอุตสาหกรรมเป็นดา้นนวตักรรมการออกแบบ การส่ือสาร และการผลิต ซ่ึงก่อเกิด

การลอกเลียนแบบการผลิตและการออกแบบรถยนต์ท่ีมีลักษณะและสมรรถนะ

ใกล้เคียงหรือเหนือกว่ากัน ทั้งน้ี ธุรกิจรถยนต์ถือกาํเนิดมานานและเติบโตมาเป็น

สินคา้ท่ีสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรเป็นอยา่งมาก  ความเจริญเติบโตก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย ไดแ้ก่ ธุรกิจคาร์แคร์ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีให้บริการดูแลรักษารถยนต์

เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ช่วยลดการเสียเวลาของลูกคา้ท่ีมีค่าอยา่งมากในยุค

รีบเร่งท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลา  ธุรกิจประดบัยนต ์และธุรกิจประกนั เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเพิ่ม

ความสัมพนัธ์ทางการแข่งขนัทั้งทางตรงและทางอ้อมมากข้ึน สําหรับค่ายรถยนต์

ต่างๆ นอกจากการพฒันารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ออกมาให้ตรงกับความต้องการของ

ผูใ้ชง้านและการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รและตราสินคา้แลว้ ยงัจดัเตรียมความ

พร้อมสรรพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขนัท่ีมีสภาพรุนแรง รวมทั้งการตั้ง

ศูนยบ์ริการเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ  

ฟอร์ดเป็นรถยนต์สัญชาติอเมริกันท่ีได้ปฏิว ัติระบบการผลิตใหม่ ทั้ ง

กระบวนการและเปล่ียนแปลงโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ดว้ยการแบ่งงานตามความ

ถนดั เพื่อปฏิบติังานในหนา้ท่ีเดิมซํ้ ากบัช้ินส่วนรถยนตท่ี์ส่งผา่นบนสายพาน ส่งผลทาํ

ให้การผลิตมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่ในระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ รวมทั้ง

การส่งเสริมผลผลิตให้สูงมาก โดยฟอร์ดมีบทบาทสําคญัในอุตสาหกรรมยานยนตใ์น

ประเทศไทยจากความตั้งใจเพิ่มการผลิตข้ึนเพื่อทาํให้ธุรกิจเติบโต และสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้ลูกคา้ดว้ยการมุ่งเนน้การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ และการ

บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ สาํหรับศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด บริษทัให้ความสําคญั

เป็นอีกช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

โดยให้ความสําคญัเป็นพิเศษกบัปัจจยัดา้นบุคลากรโดยเฉพาะพนกังานช่าง ซ่ึงฟอร์ด

ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมช่างเพื่อพฒันาฝีมือและใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ช่างในระดบัต่างๆ 



535 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

สําหรับมอบบริการหลงัการขายท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้าฟอร์ด รวมทั้งการตั้งเป็นศูนยใ์ห้

คาํปรึกษาด่วนทางโทรศพัทแ์บบ HOT LINE เพื่อให้ช่างโทรมาปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา

ติดขดัในการซ่อมรถลูกคา้ ทั้งน้ี ฟอร์ดเนน้การรักษาความรู้ความชาํนาญนั้นไว ้โดยมี

ทั้งการส่งเจา้หนา้ท่ีไปตรวจและเรียกตวัเขา้มาตรวจท่ีศูนยฝึ์กอบรม ถา้ช่างไม่เขา้ใจก็

มีการสอนและทดสอบใหม่ หรือ ON THE JOB TRAINING พร้อมการตรวจ

มาตรฐานอยา่งจริงจงัในปี 2547 และตรวจให้ถ่ีข้ึนเพื่อให้ช่างของฟอร์ดมีมาตรฐาน

เดียวกัน ในส่วนของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์บริการพิเศษหลังการขาย ซ่ึง

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ฟอร์ด โดยทาํหนา้ท่ีประสานงานบริการกบัในหน่วยงานต่างๆของ

ฟอร์ดเพื่อการขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทนัท่วงที ทั้งในสถานการณ์ท่ีประสบ

อุบัติเหตุหรือเกิดความผิดปกติของเคร่ืองยนต์ระหว่างการเดินทาง รวมทั้ งเป็น

ศูนยก์ลางใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัฟอร์ดในประเทศไทยและทัว่โลก รายละเอียดและ

ราคาของรถยนตทุ์กรุ่น ท่ีอยูโ่ชวรู์มและศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ คาํแนะนาํดา้นการใช้

บริการและการดูแลรักษารถ พร้อมกบัเปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถสอบถามและแสดง

ความคิดเห็นเพื่อทางบริษทัสามารถนําไปเป็นประโยชน์ในการพฒันาสินค้าและ

บริการต่างๆใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูว้จิยัเล็งเห็นความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ และโอกาสทางธุรกิจจากการพฒันา

บริการและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของฟอร์ด โดยเฉพาะศูนยบ์ริการรถยนตข์องฟอร์ด ซ่ึง

ถือวา่มีลกัษณะทางธุรกิจดา้นบริการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างและลอกเลียน

ไดย้าก โดยตอ้งมีการดูแลและควบคุมคุณภาพไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมี

บุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัในการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกคา้ ควบคู่กบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ 

ทั้งในดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดีของลูกคา้ ท่ีลว้นมีส่วนช่วยเพิ่มความไวว้างใจ

ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการของฟอร์ด ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษา ความไวว้างใจของลูกคา้ ท่ีมีต่อ

ศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาทั้งความแตกต่าง

ของคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจดงักล่าว และความสัมพนัธ์ของการ

ให้บริการ ได้แก่ บุคลากรผูใ้ห้บริการ  กระบวนการให้บริการ  และคุณภาพของ

บริการและตราสินคา้ของศูนยก์บัความไวว้างใจท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด โดย
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คาดหวงัวา่จะไดข้อ้มูลความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตข์องฟอร์ดและ

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจเพื่อใช้

เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสามารถนาํไปใชป้ระกอบแนวทางการพฒันาการให้บริการ และ

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์บริการรถยนต์ของฟอร์ดให้มีประสิทธิภาพและ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการให้บริการ   ของศูนยบ์ริการ

รถยนต์ฟอร์ดท่ีมีกบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นตราสินคา้  ของศูนยบ์ริการรถยนต์

ฟอร์ดท่ีมีกับความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมี ต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั   มีผลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ท่ี

มีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด  มีความสัมพนัธ์กบั

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นตราสินคา้ของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด    มีความสัมพนัธ์กบั

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

กรอบแนวคิด 

                  ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ  อายุ  อาชีพ   

   รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา     

   สถานภาพการสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํให้ไดผ้ลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อทาํให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบแนว

ทางการพฒันาการใหบ้ริการและการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด

ใหมี้ประสิทธิภาพ และไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน  

 

 

แนวคิด 

ปัจจัยด้านการให้บริการของ

ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

   ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  

   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

   ดา้นคุณภาพของบริการ 

ปัจจัยด้านตราสินค้า 

ของศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้    

ความไว้วางใจของ

ลูกค้าทีม่ีต่อ

ศูนย์บริการรถยนต์

ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 



538 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจของ

ลูกคา้ ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหา

สาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั (2555) ฟอร์ดไดฉ้ายาเป็น 

“ดีทรอยตแ์ห่งเอเชีย” ท่ีมีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย โดย

ฟอร์ดตั้งใจเพิ่มการผลิตข้ึนเพื่อทาํให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้

ลูกคา้  

Lweicski, McAllister, and Bries (1998) ความไวว้างใจ หมายถึง ความ

เช่ือมัน่ ความคาดหวงัในแง่บวกเก่ียวกบัการกระทาํของอีกฝ่ายหน่ึง 

Aaker (1996) คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง ชุดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงเป็น

คุณค่าท่ีเพิ่มเติมเขา้ไปในสินคา้นอกเหนือจากคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ โดยการเช่ือมโยงผา่นทางช่ือและสัญลกัษณ์ตราสินคา้  

วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) ภาพลกัษณ์ของบริษทัเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึงดา้นการ

บริหารหรือการจดัการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และหมายรวมไปถึงสินคา้ผลิตภณัฑ ์

และบริการท่ีบริษทันั้นจาํหน่าย ภาพลกัษณ์ของบริษทัจึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง 

โดยครอบคลุมทั้งตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ และสินคา้หรือบริการของบริษทั

แห่งนั้นดว้ย 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 

20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบรรลุนิติภาวะและสามารถทาํการตดัสินใจ

ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองและเป็นประชากรท่ีมีขนาดใหญ่และมีการระบุจาํนวนท่ีแน่นอน 

จึงใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 393 รายสุ่มและ

ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบพบโดยบงัเอิญกับกลุ่มลูกค้าของ

ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 15 แห่ง 
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.8 มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี 

ร้อยละ 42.2 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ พนักงานธนาคาร ร้อยละ 49.6 มี

รายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 50.1  มีการศึกษาระดบัมากกวา่

ปริญญาตรี ร้อยละ 60.8  และมีสถานภาพการสมรสโสด ร้อยละ 79.9  

2.สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัการ

ให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการของศูนย์บริการ

รถยนต์ฟอร์ดในด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการให้ความสําคญัมากท่ีสุด กับปัจจยัด้าน

ความสามารถในการให้คาํแนะนาํ/ ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้ตรงความตอ้งการ 

(ค่าเฉล่ีย 8.882) ดา้นกระบวนการให้บริการ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

ความหลากหลายของบริการท่ีครอบคลุม หรือตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 8.755) 

และด้านคุณภาพของการบริการ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการแก้ไข

ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงจุด (ค่าเฉล่ีย 8.864) 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับตรา

สินค้าของศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ของศูนยบ์ริการรถยนต์

ฟอร์ดดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นตราสินคา้

ฟอร์ดยืนยนัถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้(ค่าเฉล่ีย 8.829) และดา้นความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการคิดถึงตราสินคา้ฟอร์ดก่อนและ

การใชพ้ยายามศึกษาขอ้มูลสาํหรับการตดัสินใจซ้ือตํ่า (ค่าเฉล่ีย 8.506) 
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4. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม   เกี่ยวกับความ

ไว้วางใจของลูกค้าทีม่ีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ

รถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความ

ไวว้างใจในตราสินคา้ฟอร์ด ท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจเหนือความคาดหวงั (ค่าเฉล่ีย 

8.935) 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และสถานภาพการ

สมรส  มีผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ทุกปัจจยัด้านการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด ได้แก่ บุคลากรผู ้

ให้บริการ  กระบวนการให้บริการ  และคุณภาพของการบริการมีความสัมพนัธ์กบั

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านตราสินคา้ของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดด้านภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แต่ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ Sig.* ผลลพัธ ์
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เพศ t-Test 0.268 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.017 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.245 ปฏิเสธ 

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

กระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.001 ยอมรับ 

คุณภาพของการบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.070 ปฏิเสธ 
 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig.* 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.305 0.233   5.602 0.000     

บุคลากรผู ้

ใหบ้ริการ 
0.260 0.069 0.315 3.784 0.000 0.082 12.165 

กระบวนการ

ใหบ้ริการ 
0.188 0.058 0.228 3.268 0.001 0.117 8.540 

คุณภาพของการ

บริการ 
0.233 0.049 0.259 4.804 0.000 0.197 5.085 

ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ 
0.267 0.083 0.270 3.227 0.001 0.082 12.223 

ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ 
-0.086 0.047 -0.090 -1.821 0.070 0.234 4.275 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 

อภิปรายผล 
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษา

ต่างๆ ได้แก่ อดิศร อินทรทูต (2548) ท่ีทาํการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อม

รถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตเ์ขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศและสถานภาพท่ี

แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของอู่ซ่อมรถยนต์ไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ี ไม่มีความสอดคลอ้งกนัในส่วนของอายุ การศึกษา และอาชีพท่ี

แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของอู่ซ่อมรถยนต์ไม่

แตกต่างกนั    

จินดารัตน์  ชโยธิน (2554) ท่ีทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์ พบวา่ การให้บริการของพนกังานส่ง

สินคา้ของ ASTV การให้บริการทางโทรศพัท์  การจดัส่งสินคา้ และการชาํระเงินมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์ 

รัตน์กญัญา ชีวะปัญญาโรจน์ (2554) ท่ีทาํการศึกษาอิทธิพลความไวว้างใจ

ของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แข็ง พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพล

ต่อความไว้วางใจในอาหารแช่แข็งของคนกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ี ไม่มีความ

สอดคล้องกันในส่วนของความภกัดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความไวว้างใจใน

อาหารแช่แขง็ของคนกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ และความชาํนาญของบุคลากรผูใ้ห้บริการ 

ท่ีสามารถให้คาํแนะนาํหรือปรึกษาไดต้รงความตอ้งการ เพื่อช่วยแกปั้ญหาของลูกคา้

หรือผูใ้ช้บริการไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี บุคลากรผูใ้ห้บริการควรไดรั้บความอบรมให้มี

ความพร้อมและความเตม็ใจในการใหบ้ริการตลอดเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2. บริการควรมีความหลากหลาย    จาํแนกออกเป็นหลายแพค็เกจให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการได้อย่างทัว่ถึง และตรงความ

ตอ้งการมากท่ีสุด โดยมุ่งเนน้ปัจจยัดา้นเวลาท่ีรวดเร็วและการส่งมอบท่ีตรงเวลา 
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3. บริการตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ   วา่สามารถแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทาํใหรั้บรู้ถึงความคุม้ค่าจากการใชบ้ริการของศูนยฯ์ 

4. การรักษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไวอ้ย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   ผ่านการ

รักษามาตรฐานคุณภาพของรถยนต์และบริการภายใตต้ราสินคา้ฟอร์ด เน่ืองจากตรา

สินค้าฟอร์ดช่วยบ่งช้ีถึงรสนิยมของผูใ้ช้งานท่ีมีความทนัสมัย รวมทั้ งมาตรฐาน

คุณภาพของรถยนต์และบริการท่ี เช่ือถือได้อยู่แล้ว ซ่ึงส่งผลทําให้ลูกค้าหรือ

ผูใ้ช้บริการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ฟอร์ดและไม่ใส่ใจหรือให้ความพยายามในการ

ใชร้ถยนตห์รือบริการภายใตต้ราสินคา้อ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ในการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ กบัความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี พบ

ความสัมพนัธ์กันเองของตัวแปรอิสระ ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearity โดยมีค่า r 

มากกวา่ 0.8 อยูเ่ป็นจาํนวนมาก รวม 5 คู่ ดงัน้ี 

1.1 กระบวนการใหบ้ริการ และ บุคลากรผูใ้หบ้ริการ  

1.2 คุณภาพของการบริการ และ กระบวนการใหบ้ริการ 

1.3 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และ บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

1.4 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และ คุณภาพของการบริการ 

1.5 ความภกัดีต่อตราสินคา้ และ กระบวนการใหบ้ริการ 

ผูท่ี้สนใจทาํการศึกษา จึงควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

ทั้ ง 5 คู่ข้างต้น เพื่อทําการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างกันของ

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวต่อไป 

2. ควรทาํการศึกษาศูนยบ์ริการรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนๆ ควบคู่กนัไป  เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายท่ีสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบกนัได ้

3. ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างทั้งผูบ้ริโภคและศูนยบ์ริการในพื้นท่ีอ่ืน   

ซ่ึงเป็นเมืองหรือจังหวดัขนาดใหญ่ในแต่ภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์

กว้างขวางและครอบคลุมส่วนต่างๆ ได้มากข้ึน ซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูล
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ประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคใน

สถานการณ์ปัจจุบนัมากข้ึน และยงัช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ใน

อนาคตได ้ 

4. ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ    นอกเหนือจากปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษาคร้ัง

น้ีเพิ่มเติม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ได้

มากข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 

กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กลัยา ตรีสุชน. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทาํงาน

ทีพ่กัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต, 2554 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 

ก่ิงรัก อิงคะวตั. “บริหารแบรนด์อย่างไรให้อยู่ทนนานข้ามยุค.”  

บทความ, วารสารนิเทศศาสตร์. 2542 

กิจธพงษ ์อินโต. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในการเลอืกใช้ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าในจังหวดัพะเยา.” 

รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

กุลธน ธนาพงศธร. การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2528 

http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=กิจธพงษ์%20อินโด&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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จินดารัตน์  ชโยธิน. “ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อการส่ังซ้ือสินค้าจาก ASTV 

ผ่านทางโทรศัพท์.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

จินตนา บุญบงการ. “สถานภาพสตรีกบับันไดสู่ตําแหน่งบริหารอุปสรรคและขวาก

หนามทีค่่อยๆ เลอืนราง.” บทความ, 

 จุฬาลงการณ์วารสาร 1, 3 เมษายน-มิถุนายน 2532 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความการศึกษาต่อเน่ือง, วาสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 4 กุมภาพนัธ์ 2549 
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