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ปัจจัยการเลอืกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ทีไ่ม่เป็นผู้แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(FACTORS TO CHOOSE CAR SERVICE UNAUTHORIZED A DEALER OF 

CARS USER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION) 

โสภณ สุดสาหร่าย 1   ผศ.(พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขาํเดช 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ท่ีไม่เป็น

ผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการหรือเป็นผูท่ี้ทาํการตดัสินใจใช้

บริการการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในช่วงเดือนสิงหาคม  - ตุลาคม2555   รวม 400 

ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-25 

ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยกลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นโดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ คุณภาพยางรถยนตใ์น

เร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ คุณภาพนํ้ามนัเคร่ืองในเร่ือง ความหลากหลายของ

สินคา้,คุณภาพโช๊คอพัในเร่ือง การแนะนาํขอ้มูลจากพนกังาน คุณภาพไส้กรอง ใน

เร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพผา้เบรก ในเร่ืองความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการ คุณภาพระบบไฟฟ้ารถยนต ์ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพ

แบตเตอร่ี ในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มี

ผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ อาชีพและรายได ้ ส่วนปัจจยั

ด้านคุณภาพการให้บริการส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กับการเลือกเข้าศูนย์บริการ

รถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ยกเว้น นํ้ ามันเคร่ือง โช๊คอัพ ไส้กรอง แบตเตอร่ี ส่วนปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ศูนยบ์ริการรถยนต์ ความภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ ความไวว้างใจต่อศูนยบ์ริการ

รถยนต ์ทั้ง 3 ดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ: ศูนยบ์ริการรถยนต,์ คุณภาพบริการ, ภาพลกัษณ์, ความภกัดี, ความไวว้างใจ 

 

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 

ธุรกิจรถยนตถื์อกาํเนิดมานานมากกวา่ 100 ปี โดยถือกาํเนิดจากนกัประดิษฐ์

ชาวยุโรปและเติบโตมาเป็นสินคา้ท่ีสามารถทาํกาํไรให้แก่ผูผ้ลิตอย่างมาก สามารถ

กลายสภาพเป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าจะมีปัจจยัเขา้มากระทบแต่

ธุรกิจรถยนตก์็ยงัเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดีจนถึงปัจจุบนั  ในอดีตท่ีผา่นมาการผลิตรถยนต์

เป็นการผลิตข้ึนมาเพื่อเป็นยานพาหนะท่ีสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูท่ี้เป็น

เจา้ของรถยนต์ แต่ปัจจุบนัรถยนต์ได้เขา้มามีบทบาทมากกว่าการเดินทางหรือเป็น

เพียงเคร่ืองอาํนวยความสะดวก แต่รถยนตก์ลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการดาํรงชีวิตเพิ่มข้ึน

จากปัจจยั 4 เดิมท่ีประกอบดว้ย อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค ซ่ึง

เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมนุษยต์อ้งการ เน่ืองจากการท่ีสังคมยุคปัจจุบนัมีแต่ความเร่งรีบ

และมีการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจสูงข้ึน  ดงันั้นเพื่อให้ธุรกิจท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู่นั้น

ไดรั้บความสะดวกและสามารถดาํรงอยูไ่ด ้ จึงจาํเป็นตอ้งใช้รถยนตใ์นการประกอบ

ธุรกิจรถยนต์บางคนัหรือบางยี่ห้อนั้นสามารถใช้เป็นเคร่ืองแสดงออกถึงฐานะทาง

สังคม แต่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเด่นชดัท่ีสุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีเติบโตและเฟ่ืองฟูใน

ปัจจุบนัเน่ืองจากการท่ีมีเทคโนโลยีท่ีกา้วลํ้าทางดา้นการออกแบบ  การส่ือสาร  และ

การผลิตเพียงใดก็ตามไม่สามารถท่ีจะป้องกันการลอกเลียนแบบการผลิตหรือ

ออกแบบรถยนตท่ี์มีลกัษณะและสมรรถนะท่ีใกลเ้คียงหรืออาจจะเหนือกวา่  การผลิต

และการขายรถยนตท่ี์มีการขยายตวัมากข้ึนแต่การเพิ่มยอดขายจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่

มีการยอมรับจากลูกคา้ท่ีจะเลือกใชห้รือไม่เลือกใชร้ถยนตย์ีห่อ้นั้น 

ปัจจุบนัตลาดรถยนตเ์มืองไทยไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากผูป้ระกอบการ 

ในขณะท่ีระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ทนักบั
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ความตอ้งการ และไม่สามารถรองรับประชากรท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน จึงทาํให้ผูท่ี้มี

ฐานะระดับกลาง ท่ีมีอาํนาจซ้ือหันมาซ้ือรถยนต์เป็นของตนเองจนอาจถือได้ว่า

รถยนตเ์ป็นปัจจยัท่ี 5 ดงัจะเห็นไดจ้ากปริมาณรถยนต์บนทอ้งถนนท่ีจดทะเบียนทัว่

ประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

จากสถิติจาํนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตแ์ละกฎหมาย 

ว่ า ด้ว ย ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ ก  สํ า นัก ม า ตร ฐ า น ง า น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ภ า ษี ร ถ  เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2554 เพิ่มข้ึนจากในปี พ.ศ.2553 ถึงร้อยละ 4.53 โดยในปี 

พ.ศ.2553 มีจาํนวนรถท่ีจดทะเบียนทั้งส้ิน774,589 คนั จากในปี พ.ศ. 2554 มีจาํนวน

รถท่ีจดทะเบียนเพิ่มถึง 811,352 คนั ในขณะท่ีสถิติในปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดือน

มกราคมถึงกนัยายน มีรถยนตท่ี์จดทะเบียนจาํนวน 770,275 คนั (กลุ่มสถิติการขนส่ง  

กองแผนงาน  กรมการขนส่งทางบก, 2555) 

เม่ือรถยนต์ได้กลายมาเป็นปัจจยัท่ีสําคัญอีกปัจจัยหน่ึง ธุรกิจการบริการ

เก่ียวกบัรถยนตจึ์งกลายเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั เน่ืองจากรถยนต์

เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีราคาสูงระบบต่างๆท่ีใช้รถยนต์ระยะเวลาหน่ึงย่อมเส่ือมสภาพ

ตามการใชง้าน จึงจาํเป็นตอ้งมีการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนท่ีเส่ือมสภาพ วิธีการ

บาํรุงรักษารถยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด คือยึดแนวทางปฏิบติักบัรถยนตโ์ดยใช้

คู่มือประจาํรถยนตเ์ป็นหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อให้รถยนต์มีอายุการใช้งาน

ยาวนานข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ดงันั้น

ศูนยบ์ริการถยนต ์จึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัในการดูแลบาํรุงรักษารถยนตใ์ห้อยูใ่นสภาพ

ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การขยายตวัของศูนย์บริการรถยนต์ จึงมีการเพิ่มข้ึนตาม

จาํนวนรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึนเช่นกนั ศูนยบ์ริการรถยนตเ์ป็นธุรกิจในการให้บริการประเภท

หน่ึง การให้บริการท่ีดีจะทาํให้ธุรกิจสามารถอยูร่อดไดใ้นสภาพท่ีการแข่งขนัรุนแรง 

เช่น ปัจจุบนัการบริการท่ีมีคุณภาพจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจหลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ ดงันั้นส่ิงสําคญัของ

การให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์ คือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้้

บริการไดต้ั้งแต่รับรถยนต ์จนกระทัง่ผูใ้ชบ้ริการนาํรถยนตไ์ปใชแ้ลว้มีความพึงพอใจ
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ในการบริการท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการให้บริการรวมทั้งอะไหล่

ท่ีดีไดม้าตรฐาน และความพอใจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น ความรวดเร็ว และความ

สุภาพอ่อนโยน และส่ิงท่ีสําคญัไปกวา่นั้นจะตอ้งสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนในใจ

ผูรั้บบริการอีกดว้ย เน่ืองจากรถยนตมี์มูลค่าท่ีสูงทั้งมูลค่าท่ีเป็นตวัเงิน หรือมูลค่าทาง

จิตใจของผูเ้ป็นเจา้ของจากการแข่งขนัดา้นธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์มี อยา่งไรก็ตาม

ปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญประการเดียวท่ีมีผลต่อการเลือก

ศูนยบ์ริการรถยนต์ แต่ยงัมีอีกหลายเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใช้ในการตดัสินใจ เลือก

นาํรถเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ ซ่ึงพบว่าในกรุงเทพมหานครมีศูนยบ์ริการรถยนต์ทุก

ประเภทเกิดข้ึนมากมาย ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ

ศูนย์บริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการหรือผูส้นใจอ่ืนๆ เพียงนําไปวางแผนปรับปรุงพฒันาศูนย์บริการ

รถยนต์ ให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการ

ศูนยบ์ริการรถยนตไ์ดต้ามหรือเกินความคาดหวงั 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เ ลื อ ก เ ข้า ศู น ย์บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ข อ ง ผู ้ใ ช้ บ ริ ก า ร ศู น ย์บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ของผู ้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการ

รถยนต ์ ความจงรักภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์ความไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้  ท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้า

ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์ ความจงรักภกัดี

ต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นประโยชน์ให้ผู ้ประกอบกิจการธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์นํามา

ปรับปรุงและพฒันาการการให้บริการกบัผูใ้ชร้ถยนตต่์อไป เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจสู่

ความย ัง่ยนื 

2. เป็นประโยชน์ให้กับผูบ้ริโภค เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู ้บริโภคจะได้มี

ทางเลือกในการเลือกใชก้ารเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท์ัว่ไป 

3. เป็นประโยชน์แก่ผู ้สนใจทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ด้าน

ภาพลกัษณ์ ความจงรักภกัดี ความไวว้างใจซ่ึงมีผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต ์ 

เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการบริหารธุรกิจ และเพื่อดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัผูท่ี้มาใช้

บริการไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 
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ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ    -อาย ุ  –สถานภาพการสมรส 

-ระดบัการศึกษา  –อาชีพ   -รายได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์

- ความภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์

- ความไวว้างใจ 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

- ยางรถยนต ์

- นํ้ามนัเคร่ือง 

- โช๊คอพั 

- ไส้กรอง 

- ผา้เบรก 

- ระบบไฟฟ้ารถยนต ์

- แบตเตอร่ี 

 

ปัจจยัการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของ

ผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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นุชจรินทร์ เกตุชีพ (2543) การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกท่ีนาํไปสู่การ

ปฏิบติัหลายทางเลือกเพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดสําหรับบรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตั้งใจไว ้

Kotler and Armstrong (2009);  Kotler (1997 อา้งถึงในเมธาวี จารุวฒัน์จีรัง

กร, 2555) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปแบ่งออกได้เป็น 5 

ขั้นตอน ประกอบดว้ย พฤติกรรมก่อนการซ้ือ หรือการมองเห็นปัญหา/ การตระหนกั

ถึงความตอ้งการ  การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 

และการประเมินผลหลงัการซ้ือ  

Kotler (2000) ภาพลกัษณ์เป็นองค์รวมของความเช่ือ ความคิด และความ

ประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิง

นั้น จะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ 

แจ๊กดิช เชช และ แอนดรูโซเบล (2547) ความภกัดี หมายถึง การสวามิภกัด์ิ

ต่อลูกคา้และยกใหค้วามตอ้งการหรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เม่ือลูกคา้รู้สึก

ไดถึ้งความภกัดีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็ตอกย ํ้าใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความดีงามและช่วย

เสริมใหเ้กิดความรู้สึกไวว้างใจในส่ิงนั้น เม่ือไวว้างใจและเช่ือถือมากก็มกัใชบ้ริการถ่ี

ข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู้ความผกูพนัและความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการต่อไป แต่ผูท่ี้รู้สึกวา่

ตวัเองเป็นคนท่ีมีความสําคญัลาํดบัท่ีสามหรือส่ีของธุรกิจ เป็นคนท่ีรู้สึกวา่ตวัเองเป็น

แค่หน่ึงในลูกคา้หลายร้อยคนของธุรกิจ ก็มกัไม่ใหค้วามไวว้างใจอยา่งลึกซ้ึง 

Selnes 1998 (อา้งถึงใน Flavian, Guinaliu, and Torres, 2005) ความไวว้างใจ

เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจหลกัในหมู่นกัวิชาการ ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้เท็จจริง

ท่ีวา่ความไวว้างใจเป็นตวัแปรกลยทุธ์ในการตลาดเชิงกลยทุธ์ในปัจจุบนั  

ชุดาภา ปุณณะหิตานนท ์(อา้งถึงในพชัรา เผือกหนู, 2553) บุคคลท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมกัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงการส่ือสารก็จดัเป็น

พฤติกรรมสาํคญัอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ดงันั้นนกัวชิาการส่ือสารบางกลุ่มเช่ือวา่บุคคลท่ี

อยูใ่นแต่ละกลุ่มประชากรมกัมีกิจกรรมและการดาํเนินชีวติท่ีต่างกนั 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูท่ี้เขา้ใช้บริการของ

ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  จาํนวน 400 ราย และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานเอกชน รายได ้10,000-20,000 บาทต่อเดือน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ

รถยนต์ที่ไ ม่เป็นผู้ แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับคุณภาพยางรถยนต์ในเร่ืองความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการ คุณภาพนํ้ามนัเคร่ืองในเร่ือง ความหลากหลายของสินคา้ คุณ

ภาพโช๊คอพัในเร่ือง การแนะนาํขอ้มูลจากพนกังาน,คุณภาพไส้กรอง ในเร่ืองความ

รวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพผา้เบรก ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ 

คุณภาพระบบไฟฟ้ารถยนต ์ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพแบตเตอร่ี 

ในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยการเลือกเข้าศูนย์บริการ

รถยนต์ที่ไ ม่เป็นผู้ แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต์ในเร่ือง

ช่ือศูนย์บริการรถยนต์ ประชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอ,ความภักดีต่อศูนย์บริการ

รถยนต์ในเร่ือง เลือกให้เป็นศูนย์บริการรถยนต์ของตวัเองและครอบครัว ความ

ไวว้างใจต่อศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเร่ือง มีความรู้สึกปลอดภยัในขณะท่ีใชบ้ริการ 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ไม่เป็น

ผู้แทนจําหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา มีผลต่อปัจจยัในการเลือก

เ ข้ า ศู น ย์บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ท่ี ไ ม่ เ ป็ น ผู ้แ ท น จํา ห น่ า ย ข อ ง ผู ้ใ ช้ ร ถ ย น ต์ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าง ในดา้นคุณภาพการให้บริการมีเพียง 3 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ยางรถยนต ์ผา้เบรก และระบบไฟฟ้าท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลต่อการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เลือกศึกษา ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความภกัดี และความไวว้างใจมีผลต่อการเลือกเข้า

ศูนยบ์ริการรถยนตอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
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Coefficients 

ตวัแปร Unstandardize

d 

Cofficients 

Standard-

ized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tole-

rance 

VIF 

ค่าคงท่ี .956 .243  3.931 .000   

ยางรถยนต ์ .153 .046 .162 3.322 .001 .316 3.168 

นํ้ามนัเคร่ือง .002 .056 .002 .029 .977 .245 4.083 

โชค้อพั -.050 .054 -.052 -.917 .360 .235 4.252 

ไส้กรอง -.011 .056 -.011 -.189 .850 .226 4.417 

ผา้เบรก .147 .054 .161 2.750 .006 .221 4.533 

ระบบไฟฟ้า

รถยนต ์

-.123 .059 -.129 -2.078 .038 .197 5.083 

แบตเตอร่ี .101 .061 .104 1.648 .100 .189 5.289 

ภาพลกัษณ์ .345 .049 .369 7.024 .000 .273 3.658 

ความภกัดี .152 .062 .155 2.472 .014 .191 5.229 

ความ

ไวว้างใจ 

.150 .058 .154 2.585 .010 .211 4.732 

 

R R Square Adjusted  

R Square 

Std.Error of 

The Estimate 

Durbin-

Watson 

.841 .707 .700 .72352 2.015 

จากการวเิคราะห์โดย MRA พบวา่  
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ยางรถยนตมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นํ้ามนัเคร่ืองไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์

ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โช้คอพัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ไส้กรองไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผา้เบรกมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็น

ผู ้แทนจําหน่ายของผู ้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกเข้าศูนย์บริการ

รถยนต์ท่ีไม่ เป็นผู ้แทนจําหน่ายของผู ้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แบตเตอร่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ความภกัดีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่

เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ี

ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทั้งน้ี คุณภาพแบตเตอร่ียางรถยนต์มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นคุณภาพอ่ืน

และปัจจยัอ่ืนๆ มากท่ีสุด  แต่คุณภาพยางรถยนตมี์ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นคุณภาพ

อ่ืนและปัจจยัอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.859 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.260 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.470 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

ยางรถยนต ์ MRA 0.001 ยอมรับ 

นํ้ามนัเคร่ือง MRA 0.977 ปฏิเสธ 

โช๊คอพั MRA 0.360 ปฏิเสธ 

ไส้กรอง MRA 0.850 ปฏิเสธ 

ผา้เบรก MRA 0.006 ยอมรับ 

ระบบไฟฟ้ารถยนต ์ MRA 0.038 ยอมรับ 

แบตเตอร่ี MRA 0.100 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ป็นปัจจัยการเลอืกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ 

ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อศูนยบ์ริการรถยนต ์ MRA 0.014 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ MRA 0.010 ยอมรับ 

 

 

 

อภิปรายผล 
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ8สุรเชษฐ์ เสริมการดี (2551) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ศูนยบ์ริการรถยนต์ของบริจสโตนในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า 8เพศไม่มีผลต่อการให้

ความสําคญั8ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการศูนยบ์ริการ

รถยนตข์องบริจสโตนในจงัหวดัขอนแก่น แต่อายุมี8ผลต่อการให้ความสําคญั8ต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนตข์องบริจสโตนใน

จงัหวดัขอนแก่น แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจรูญ บญัญติั (2552) ท่ี

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตใ์นเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึง

พบวา่เพศและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตใ์น

เขตจงัหวดัปทุมธานี 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ในการทาํธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่ิงท่ีต้องคาํนึงถึงเป็นอนัดับแรกในด้าน

คุณภาพ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ จะช่วยให้เป็นปัจจยัสําคญัการเลือกเขา้

ศูนยบ์ริการรถยนต ์

2. ผูด้าํเนินธุรกิจศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เช่น การ

สร้างภาพลักษณ์บริการรถยนต์ท่ีดี ช่ือศูนย์บริการรถยนต์ ประชาสัมพนัธ์อย่าง

สมํ่าเสมอ จะช่วยใหเ้ป็นปัจจยัสาํคญัการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต ์

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นภูมิภาค ดงันั้น

การศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคดว้ย เพื่อให้สามารถ

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งมากข้ึน 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์กบั 

ปัจจยัในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ท่ีไม่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายของผูใ้ช้รถยนต์ใน



561 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการรถยนต ์ความภกัดี

ต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ และความไวว้างใจ ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถอธิบายปัจจยัในการเลือกเขา้ศูนยบ์ริการรถยนตท่ี์ไม่เป็นผูแ้ทน

จาํหน่ายของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครไดดี้ข้ึน 
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