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ปัจจัยการเลือกเข้ าศูนย์ บริการรถยนต์ ทไี่ ม่ เป็ นผู้แทนจําหน่ ายของผู้ใช้ รถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(FACTORS TO CHOOSE CAR SERVICE UNAUTHORIZED A DEALER OF
CARS USER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION)
โสภณ สุ ดสาหร่ าย 1 ผศ.(พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขําเดช 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่า งๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารของศู นย์บ ริ ก ารรถยนต์ที่ ไ ม่เป็ น
ผูแ้ ทนจํา หน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหรื อเป็ นผูท้ ี่ทาํ การตัดสิ นใจใช้
บริ การการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลภายในช่วงเดือนสิ งหาคม - ตุลาคม2555 รวม 400
ตัวอย่าง
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25
ปี มี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี มี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดื อนระหว่าง 10,000-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นโดยให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ คุณภาพยางรถยนต์ใน
เรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพนํ้ามันเครื่ องในเรื่ อง ความหลากหลายของ
สิ นค้า,คุณภาพโช๊คอัพในเรื่ อง การแนะนําข้อมูลจากพนักงาน คุณภาพไส้กรอง ใน
เรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุ ณภาพผ้าเบรก ในเรื่ องความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ คุณภาพระบบไฟฟ้ ารถยนต์ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพ
แบตเตอรี่ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ วนใหญ่มี
ผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ อาชีพและรายได้ ส่ วนปั จจัย
ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การเลื อ กเข้า ศูน ย์บ ริ ก าร
รถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ยกเว้น นํ้ ามัน เครื่ อง โช๊ ค อัพ ไส้ ก รอง แบตเตอรี่ ส่ ว นปั จ จัย ด้ า นภาพลัก ษณ์
ศูนย์บริ การรถยนต์ ความภักดี ต่อศูนย์บริ การรถยนต์ ความไว้วางใจต่อศูนย์บริ การ
รถยนต์ ทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ศูนย์บริ การรถยนต์, คุณภาพบริ การ, ภาพลักษณ์, ความภักดี, ความไว้วางใจ
ABSTRACT
This study has objectives to study relationship among variables relating to
decision in choosing car service center unauthorized a dealer of user cars in
Bangkok metropolitan region by using the questionnaire to collect the data and the
400 users during August-October 2012.
According to the research findings, majority samples are the female; have
age between 21-25 years; have educational level in bachelor's degree; have
occupation as a private company staff; have income between 10,000-20,000 baht
per month; and are single. Refer to their comments on service quality, they focus on
rapidness of services for quality of tire, variety for quality of engine oil, providing
information from staff for quality of shock absorber, rapidness of services for
quality of filter, rapidness of services for quality of break pads, rapidness of services
for quality of electricity system, also rapidness of services for quality of battery.
The results of hypothesis testing show that most personal factors, excluding
gender, career, and income, have influence on decision in choosing car service
center unauthorized a dealer of user cars in Bangkok metropolitan region. For
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service quality, most of them have relationship with the decision with exception of
engine oil, shock absorber, filter, and batter. Moreover, every other relating factors
– image, loyalty, and trust – have relationship with the decision at significant level
of 0.05.
KEY WORDS: CAR SERVICE CENTER, IMAGE, LOYALTY, TRUST
บทนํา
ธุ รกิจรถยนต์ถือกําเนิ ดมานานมากกว่า 100 ปี โดยถือกําเนิดจากนักประดิษฐ์
ชาวยุโรปและเติบโตมาเป็ นสิ นค้าที่สามารถทํากําไรให้แก่ผผู้ ลิ ตอย่างมาก สามารถ
กลายสภาพเป็ นธุ รกิจที่ก่อให้เกิดรายได้เป็ นอย่างดี แม้ว่าจะมีปัจจัยเข้ามากระทบแต่
ธุ รกิจรถยนต์ก็ยงั เติบโตได้เป็ นอย่างดีจนถึงปั จจุบนั ในอดีตที่ผา่ นมาการผลิตรถยนต์
เป็ นการผลิ ตขึ้นมาเพื่อเป็ นยานพาหนะที่สามารถช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผทู้ ี่เป็ น
เจ้าของรถยนต์ แต่ปัจจุบนั รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากกว่าการเดิ นทางหรื อเป็ น
เพียงเครื่ องอํานวยความสะดวก แต่รถยนต์กลายเป็ นปั จจัยที่ 5 ในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น
จากปั จจัย 4 เดิ มที่ประกอบด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่งห่ มและยารักษาโรค ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มนุ ษย์ตอ้ งการ เนื่ องจากการที่สังคมยุคปั จจุบนั มีแต่ความเร่ งรี บ
และมีการแข่งขันทางด้านธุ รกิ จสู งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิ จที่กาํ ลังดําเนิ นการอยู่น้ ัน
ได้รับความสะดวกและสามารถดํารงอยูไ่ ด้ จึงจําเป็ นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบ
ธุ รกิ จรถยนต์บางคันหรื อบางยี่ห้อนั้นสามารถใช้เป็ นเครื่ องแสดงออกถึ งฐานะทาง
สังคม แต่นนั่ ไม่ใช่ สิ่งที่เด่นชัดที่สุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เติบโตและเฟื่ องฟูใน
ปั จจุบนั เนื่ องจากการที่มีเทคโนโลยีที่กา้ วลํ้าทางด้านการออกแบบ การสื่ อสาร และ
การผลิ ต เพี ย งใดก็ ต ามไม่ ส ามารถที่ จ ะป้ องกัน การลอกเลี ย นแบบการผลิ ต หรื อ
ออกแบบรถยนต์ที่มีลกั ษณะและสมรรถนะที่ใกล้เคียงหรื ออาจจะเหนือกว่า การผลิต
และการขายรถยนต์ที่มีการขยายตัวมากขึ้นแต่การเพิ่มยอดขายจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่
มีการยอมรับจากลูกค้าที่จะเลือกใช้หรื อไม่เลือกใช้รถยนต์ยหี่ อ้ นั้น
ปั จจุบนั ตลาดรถยนต์เมืองไทยได้รับความสนใจอย่างมากจากผูป้ ระกอบการ
ในขณะที่ระบบขนส่ งมวลชนในประเทศไทยยังไม่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั กับ
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ความต้องการ และไม่สามารถรองรับประชากรที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้ผทู้ ี่มี
ฐานะระดับ กลาง ที่ มี อ าํ นาจซื้ อ หัน มาซื้ อรถยนต์เ ป็ นของตนเองจนอาจถื อ ได้ว่า
รถยนต์เป็ นปั จจัยที่ 5 ดังจะเห็นได้จากปริ มาณรถยนต์บนท้องถนนที่จดทะเบียนทัว่
ประเทศเพิม่ สู งขึ้น
จากสถิติจาํ นวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการขนส่ งทางบก สํ า นั ก มาตรฐานงานทะเบี ย นและภาษี ร ถ เขต
กรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2553 ถึงร้อยละ 4.53 โดยในปี
พ.ศ.2553 มีจาํ นวนรถที่จดทะเบียนทั้งสิ้ น774,589 คัน จากในปี พ.ศ. 2554 มีจาํ นวน
รถที่ จดทะเบี ยนเพิ่มถึ ง 811,352 คัน ในขณะที่สถิ ติในปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดื อน
มกราคมถึงกันยายน มีรถยนต์ที่จดทะเบียนจํานวน 770,275 คัน (กลุ่มสถิติการขนส่ ง
กองแผนงาน กรมการขนส่ งทางบก, 2555)
เมื่ อรถยนต์ไ ด้ก ลายมาเป็ นปั จ จัย ที่ สํา คัญอี ก ปั จจัย หนึ่ ง ธุ ร กิ จ การบริ ก าร
เกี่ยวกับรถยนต์จึงกลายเป็ นธุ รกิจที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากรถยนต์
เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีราคาสู งระบบต่างๆที่ใช้รถยนต์ระยะเวลาหนึ่ งย่อมเสื่ อมสภาพ
ตามการใช้งาน จึงจําเป็ นต้องมีการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมส่ วนที่เสื่ อมสภาพ วิธีการ
บํารุ งรักษารถยนต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุด คือยึดแนวทางปฏิบตั ิกบั รถยนต์โดยใช้
คู่มือประจํารถยนต์เป็ นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ ทั้งนี้เพื่อให้รถยนต์มีอายุการใช้งาน
ยาวนานขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา และความสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิง ดังนั้น
ศูนย์บริ การถยนต์ จึงเป็ นสถานที่ที่สาํ คัญในการดูแลบํารุ งรักษารถยนต์ให้อยูใ่ นสภาพ
ที่ พ ร้ อมใช้ง านอยู่เสมอ การขยายตัวของศูนย์บ ริ ก ารรถยนต์ จึ ง มี ก ารเพิ่ม ขึ้ นตาม
จํานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ศูนย์บริ การรถยนต์เป็ นธุรกิจในการให้บริ การประเภท
หนึ่ง การให้บริ การที่ดีจะทําให้ธุรกิจสามารถอยูร่ อดได้ในสภาพที่การแข่งขันรุ นแรง
เช่น ปัจจุบนั การบริ การที่มีคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจหลังจากได้รับบริ การไปแล้ว ดังนั้นสิ่ งสําคัญของ
การให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ คือ สามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ ้
บริ การได้ต้ งั แต่รับรถยนต์ จนกระทัง่ ผูใ้ ช้บริ การนํารถยนต์ไปใช้แล้วมีความพึงพอใจ
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ในการบริ การที่สามารถจับต้องได้ เช่น เครื่ องมือที่ใช้ในการให้บริ การรวมทั้งอะไหล่
ที่ดีได้มาตรฐาน และความพอใจที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความรวดเร็ ว และความ
สุ ภาพอ่อนโยน และสิ่ งที่สําคัญไปกว่านั้นจะต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในใจ
ผูร้ ับบริ การอีกด้วย เนื่ องจากรถยนต์มีมูลค่าที่สูงทั้งมูลค่าที่เป็ นตัวเงิน หรื อมูลค่าทาง
จิตใจของผูเ้ ป็ นเจ้าของจากการแข่งขันด้านธุ รกิจศูนย์บริ การรถยนต์ที่มี อย่างไรก็ตาม
ปั จ จัย ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ไม่ ใ ช่ เ ป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ประการเดี ย วที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ ก
ศูนย์บริ การรถยนต์ แต่ยงั มีอีกหลายเหตุผลที่ผบู้ ริ โภคนํามาใช้ในการตัดสิ นใจ เลือก
นํารถเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ ซึ่ งพบว่าในกรุ งเทพมหานครมีศูนย์บริ การรถยนต์ทุก
ประเภทเกิ ดขึ้นมากมาย ทําให้ผูว้ ิจยั มี ค วามสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ
ศูนย์บ ริ ก ารรถยนต์ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่อเป็ นประโยชน์ต่ อ
ผูป้ ระกอบการหรื อ ผูส้ นใจอื่ นๆ เพี ย งนํา ไปวางแผนปรั บ ปรุ ง พัฒนาศู น ย์บ ริ ก าร
รถยนต์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ใ ช้ บ ริ การ
ศูนย์บริ การรถยนต์ได้ตามหรื อเกินความคาดหวัง
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อก เข้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารรถย นต์ ข องผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก ารรถย นต์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ ก ารที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กเข้า ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ข องผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การ
รถยนต์ ความจงรักภักดีต่อศูนย์บริ การรถยนต์ ความไว้วางใจ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

551
1. ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจในการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์ ความจงรักภักดี
ต่อศูนย์บริ การรถยนต์ ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจในการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นประโยชน์ ใ ห้ ผู ้ป ระกอบกิ จ การธุ ร กิ จ ศู น ย์บ ริ การรถยนต์ นํา มา
ปรับปรุ งและพัฒนาการการให้บริ การกับผูใ้ ช้รถยนต์ต่อไป เพื่อให้การดําเนินธุ รกิจสู่
ความยัง่ ยืน
2. เป็ นประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ผูบ้ ริ โ ภค เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ให้ก ับ ผู้บ ริ โ ภคจะได้มี
ทางเลือกในการเลือกใช้การเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ทวั่ ไป
3. เป็ นประโยชน์ แ ก่ ผู ้ส นใจทั่ว ไปเพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ เช่ น ด้า น
ภาพลักษณ์ ความจงรักภักดี ความไว้วางใจซึ่ งมีผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารธุ รกิ จ และเพื่อดําเนิ นการให้สอดคล้องกับผูท้ ี่มาใช้
บริ การได้ถูกต้องและเหมาะสม

กรอบแนวความคิด
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรตาม

-เพศ -อายุ –สถานภาพการสมรส
-ระดับการศึกษา –อาชีพ -รายได้
ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ
- ยางรถยนต์
- นํ้ามันเครื่ อง
- โช๊คอัพ
- ไส้กรอง
- ผ้าเบรก
- ระบบไฟฟ้ ารถยนต์
- แบตเตอรี่

ปัจจัยการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของ
ผูใ้ ช้รถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปัจจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์
- ความภักดีต่อศูนย์บริ การรถยนต์
- ความไว้วางใจ
แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ องปั จจัยการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
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นุ ช จริ นทร์ เกตุ ชี พ (2543) การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การเลื อกที่ นาํ ไปสู่ ก าร
ปฏิบตั ิหลายทางเลื อกเพื่อให้ได้ทางเลื อกที่เห็นว่าดี ที่สุดสําหรับบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ตามที่ต้ งั ใจไว้
Kotler and Armstrong (2009); Kotler (1997 อ้างถึงในเมธาวี จารุ วฒั น์จีรัง
กร, 2555) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปแบ่ง ออกได้เป็ น 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย พฤติกรรมก่อนการซื้ อ หรื อการมองเห็นปั ญหา/ การตระหนัก
ถึงความต้องการ การแสวงหาทางเลื อก การประเมินผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ
และการประเมินผลหลังการซื้ อ
Kotler (2000) ภาพลักษณ์ เป็ นองค์รวมของความเชื่ อ ความคิด และความ
ประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่ ง
นั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสู งกับภาพลักษณ์ของสิ่ งนั้นๆ
แจ๊กดิช เชช และ แอนดรู โซเบล (2547) ความภักดี หมายถึง การสวามิภกั ดิ์
ต่อลูกค้าและยกให้ความต้องการหรื อผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เมื่อลูกค้ารู้สึก
ได้ถึงความภักดีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็ตอกยํ้าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีงามและช่วย
เสริ มให้เกิดความรู ้สึกไว้วางใจในสิ่ งนั้น เมื่อไว้วางใจและเชื่อถือมากก็มกั ใช้บริ การถี่
ขึ้น ซึ่ งจะนําไปสู ้ความผูกพันและความจงรักภักดีในการใช้บริ การต่อไป แต่ผทู ้ ี่รู้สึกว่า
ตัวเองเป็ นคนที่มีความสําคัญลําดับที่สามหรื อสี่ ของธุ รกิจ เป็ นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็ น
แค่หนึ่งในลูกค้าหลายร้อยคนของธุ รกิจ ก็มกั ไม่ให้ความไว้วางใจอย่างลึกซึ้ ง
Selnes 1998 (อ้างถึงใน Flavian, Guinaliu, and Torres, 2005) ความไว้วางใจ
เป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจหลักในหมู่นกั วิชาการ ทั้งนี้ เนื่ องจากข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ ความไว้วางใจเป็ นตัวแปรกลยุทธ์ในการตลาดเชิงกลยุทธ์ในปั จจุบนั
ชุดาภา ปุณณะหิ ตานนท์ (อ้างถึงในพัชรา เผือกหนู, 2553) บุคคลที่มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมักมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่ งการสื่ อสารก็จดั เป็ น
พฤติกรรมสําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ดังนั้นนักวิชาการสื่ อสารบางกลุ่มเชื่อว่าบุคคลที่
อยูใ่ นแต่ละกลุ่มประชากรมักมีกิจกรรมและการดําเนินชีวติ ที่ต่างกัน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูท้ ี่เข้าใช้บริ การของ
ศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล จํานวน 400 ราย และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจั ยด้ านคุณภาพการให้ บริ การของศู นย์ บริ การ
รถยนต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ แ ทนจํ า หน่ า ยของผู้ ใ ช้ รถยนต์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ภาพยางรถยนต์ใ นเรื่ อ งความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพนํ้ามันเครื่ องในเรื่ อง ความหลากหลายของสิ นค้า คุณ
ภาพโช๊คอัพในเรื่ อง การแนะนําข้อมูลจากพนักงาน,คุณภาพไส้กรอง ในเรื่ องความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ คุ ณภาพผ้าเบรก ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
คุณภาพระบบไฟฟ้ ารถยนต์ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ คุณภาพแบตเตอรี่
ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปั จจั ยอื่นๆ ที่เป็ นปั จจั ยการเลือกเข้ า ศู นย์ บริ การ
รถยนต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ แ ทนจํ า หน่ า ยของผู้ ใ ช้ รถยนต์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ ศูนย์บริ การรถยนต์ในเรื่ อง
ชื่ อ ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ ประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่า งสมํ่า เสมอ,ความภัก ดี ต่อ ศู น ย์บ ริ ก าร
รถยนต์ใ นเรื่ อง เลื อกให้ เป็ นศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ข องตัว เองและครอบครั ว ความ
ไว้วางใจต่อศูนย์บริ การรถยนต์ในเรื่ อง มีความรู ้สึกปลอดภัยในขณะที่ใช้บริ การ
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4. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ก ารตัดสิ นใจเลือกเข้ าศู นย์ บริ การรถยนต์ ไม่ เป็ น
ผู้แทนจําหน่ ายของผู้ใช้ รถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การ
5. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา มีผลต่อปั จจัยในการเลือก
เข้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารรถ ย นต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ แ ทนจํ า หน่ าย ของผู้ ใ ช้ ร ถ ย นต์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่าง ในด้านคุณภาพการให้บริ การมีเพียง 3 ปั จจัย
ได้แก่ ยางรถยนต์ ผ้าเบรก และระบบไฟฟ้ าที่มีผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลผลต่อการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 และทุกปั จจัยอื่นๆ ที่
เลื อกศึ ก ษา ได้แก่ ภาพลัก ษณ์ ความภัก ดี และความไว้วางใจมี ผลต่ อการเลื อกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
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Coefficients
ตัวแปร
Unstandardize Standardt
d
ized
Cofficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error
ค่าคงที่
.956 .243
3.931
ยางรถยนต์ .153 .046
.162
3.322
นํ้ามันเครื่ อง .002 .056
.002
.029
โช้คอัพ
-.050 .054
-.052
-.917
ไส้กรอง
-.011 .056
-.011
-.189
ผ้าเบรก
.147 .054
.161
2.750
ระบบไฟฟ้ า -.123 .059
-.129
-2.078
รถยนต์
แบตเตอรี่
.101 .061
.104
1.648
ภาพลักษณ์ .345 .049
.369
7.024
ความภักดี
.152 .062
.155
2.472
ความ
.150 .058
.154
2.585
ไว้วางใจ
R

R Square

Adjusted
R Square
.841
.707
.700
จากการวิเคราะห์โดย MRA พบว่า

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.000
.001
.977
.360
.850
.006
.038

.316
.245
.235
.226
.221
.197

3.168
4.083
4.252
4.417
4.533
5.083

.100
.000
.014
.010

.189
.273
.191
.211

5.289
3.658
5.229
4.732

Std.Error of
The Estimate
.72352

DurbinWatson
2.015
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ยางรถยนต์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นํ้ามันเครื่ องไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่
ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โช้คอัพไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไส้กรองไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผ้าเบรกมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ น
ผู ้แ ทนจํา หน่ า ยของผู ้ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระบบไฟฟ้ ารถยนต์มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจเลื อกเข้า ศู นย์บ ริ ก าร
รถยนต์ ที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้แ ทนจํา หน่ า ยของผู้ใ ช้ร ถยนต์ ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แบตเตอรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ความภักดี มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่
เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ า ยของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่
ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ คุ ณภาพแบตเตอรี่ ยางรถยนต์มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านคุณภาพอื่น
และปั จจัยอื่นๆ มากที่สุด แต่คุณภาพยางรถยนต์มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านคุณภาพ
อื่นและปัจจัยอื่นๆ น้อยที่สุด

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.859
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.000
ยอมรับ
สถานภาพ
F-Test
0.000
ยอมรับ
การศึกษา
F-Test
0.000
ยอมรับ
อาชีพ
F-Test
0.260
ปฏิเสธ
รายได้
F-Test
0.470
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านคุณภาพการให้ บริการ
ยางรถยนต์
MRA
0.001
ยอมรับ
นํ้ามันเครื่ อง
MRA
0.977
ปฏิเสธ
โช๊คอัพ
MRA
0.360
ปฏิเสธ
ไส้กรอง
MRA
0.850
ปฏิเสธ
ผ้าเบรก
MRA
0.006
ยอมรับ
ระบบไฟฟ้ ารถยนต์
MRA
0.038
ยอมรับ
แบตเตอรี่
MRA
0.100
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นปัจจัยการเลือกเข้ าศู นย์บริการรถยนต์
ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์
MRA
0.000
ยอมรับ
ความภักดีต่อศูนย์บริ การรถยนต์
MRA
0.014
ยอมรับ
ความไว้วางใจ
MRA
0.010
ยอมรับ

อภิปรายผล
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ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุ รเชษฐ์ เสริ มการดี (2551) ที่ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
ศูนย์บริ การรถยนต์ของบริ จสโตนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า เพศไม่มีผลต่อการให้
ความสํา คัญ ต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บ ริ ก ารศูนย์บ ริ ก าร
รถยนต์ของบริ จสโตนในจังหวัดขอนแก่น แต่อายุมี ผลต่อการให้ความสําคัญ ต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การศูนย์บริ การรถยนต์ของบริ จสโตนใน
จังหวัดขอนแก่น แต่ไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรู ญ บัญญัติ (2552) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่ ง
พบว่าเพศและอาชี พมีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ในการทําธุ รกิจศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล สิ่ ง ที่ต้องคํานึ งถึ งเป็ นอันดับแรกในด้า น
คุณภาพ คือ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ จะช่ วยให้เป็ นปั จจัยสําคัญการเลือกเข้า
ศูนย์บริ การรถยนต์
2. ผูด้ าํ เนิ นธุ รกิจศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เช่น การ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ บ ริ ก ารรถยนต์ที่ ดี ชื่ อ ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ ประชาสั ม พัน ธ์ อ ย่า ง
สมํ่าเสมอ จะช่วยให้เป็ นปั จจัยสําคัญการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ตัวอย่า ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งยังไม่ครอบคลุมถึงผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นภูมิภาค ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไป จึ งควรศึ กษาให้ครอบคลุ มในส่ วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้สามารถ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายในวงกว้างมากขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแปรปั จจัยอื่นๆ ที่นาํ มาศึกษาความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยในการเลื อกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ใน
8

8

8

8
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เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่ ภาพลักษณ์ศูนย์บริ การรถยนต์ ความภักดี
ต่อศูนย์บริ การรถยนต์ และความไว้วางใจ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอธิ บายปั จจัยในการเลือกเข้าศูนย์บริ การรถยนต์ที่ไม่เป็ นผูแ้ ทน
จําหน่ายของผูใ้ ช้รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานครได้ดีข้ ึน
เอกสารอ้างอิง
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