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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ขององค์กร ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารของลูกคา้ ศูนยบ์รกิารโตโยต้า เคมอเตอร์โดยมกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 400คน ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็
ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย
สถติไิค-สแควร ์ 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มอีายุ18-30 ปี รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มี
อาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีผูต้อบแบบสอบถามประเมนิ ภาพลกัษณ์
องคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิาร ดา้นตราสนิคา้ และดา้นองคก์รของศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอรใ์นระดบัมากทุก
ดา้น และผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร โตโยต้า เค มอเตอรเ์ฉพาะศูนยท์ีใ่ชเ้ป็นประจ า โดยใช้
บรกิารในการเชค็ระยะ และใชบ้รกิารในช่วงเวลา 10.01-13.00 น.  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05พบว่า 
 1. พฤตกิรรม ดา้นการเลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร  มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ รายไดต่้อเดอืน และอาชพี 
 2. พฤตกิรรม ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั รายไดต่้อเดอืน และอาชพี 
 3. พฤตกิรรม ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บั อายุ และรายไดต่้อเดอืน  
 4. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทัง้ 3 ดา้น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์องคก์รทุกดา้น 
 

ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ องคก์ร บรกิาร ลกูคา้ 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the Corporate image influencing consumers 
behavior on using service at Toyota k motor. The sample was totaling 400 service users. A 
questionnaires is used as tool for data collection. The statistical techniques utilized to analyze the data 
include percentage, mean and standard deviation. Chi-square test was used for hypothesis test. 
 Results of the hypotheses test at the statistical significance level of .05 are as follows: 
 1. Most respondents were male, aged 18-30years old, had average monthly income between 
20,001 and 30,000baht, worked in a private company and held a bachelor degree. 
______________________________ 
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 2. Respondents evaluated the corporate image in the aspects of service, brand and 
organization of the Toyota K. Motors service center at the good level In addition most respondents 
perfered to use the toyota k motor service center where they regulary used for miles checking service 
and chosen poried during 10.01 am. to 13.00 pm. 
 The findings of the research reveal as follows: 
 1. The behavior in term of choosing the service center related to age, average monthly 
income and occupation. 
 2. The behavior in term of choosing the service type has related to average monthly income 
and occupation. 
 3. The behavior in term of choosing the service period related to average monthly income and 
occupation. 
 4. The entire of all behavior unrelated to the corporate image. 
 
Keywords:  Image, Corporate, Service, Customers 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัรถยนต์ถอืเป็นสิง่ที่มบีทบาทอย่างยิง่ในชวีติประจ าวนัของผู้บรโิภคเน่ืองจากเป็นสิง่ทีใ่ชใ้น
การคมนาคมและการเดนิทางทีช่่วยอ านวยความสะดวกไดเ้ป็นอย่างดอีกีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีส่รา้งความภาคภูมใิจใหแ้ก่
ผูใ้ชจ้นเปรยีบเสมอืนเป็นปจัจยัที ่5 ไปแลว้ ดว้ยเหตุนี้ตลาดรถยนตจ์งึมกีารแขง่ขนัทีส่งูมาก มกีารออกรถรุ่นใหม่ๆ 
สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากทีสุ่ด เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัและเป็นทีย่อมรบั
แก่ลกูคา้ 
 แต่นอกเหนือจากตวัรถทีลู่กคา้ต้องค านึงถงึแลว้ อกีสิง่หนึ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ทีลู่กคา้ต้องเลอืกพจิารณา 
คอื ศนูยบ์รกิาร เพราะดว้ยมลูค่า ของรถยนต ์ซึง่มมีลูค่าทีค่่อนขา้งสงู ดงันัน้ศนูยบ์รกิารที่ลกูคา้เลอืก ใหเ้ป็นผูดู้แล
รถยนตน์ัน้ จะตอ้งมคีวามน่าเชื่อถอื ในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็น ความรูค้วามสามารถของบุคลากร ความสะดวกสบาย
ของสถานที่ให้บรกิาร และรวมไปถึงนโยบายโดยรวมขององค์กรและผู้บรหิารอกีดว้ย โดยที่องค์ประกอบต่างๆ 
นอกจากจะสรา้งผลก าไรในระยะสัน้แลว้ ยงัสง่ผลทีด่ต่ีอธุรการในอนาคตอกีดว้ย 
 ดังนัน้ ภาพลักษณ์ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้ใช้บริการได้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิาร ไดเ้ลอืกใชแ้ละกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้
ต่อๆ ไป รวมถึงการบอกต่อแก่ผู้ที่มาใช้บรกิารอื่นๆ ด้วยโดยพจิารณาภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ อนัได้แก่ ด้าน
บรกิาร, ดา้นตราสนิคา้และดา้นองคก์ร 
 ศูนยบ์รกิารโตโยต้า เคมอเตอร ์เป็นศูนยบ์รกิารทีใ่หบ้รกิารแก่ลูกค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี โดยมี
สาขามากกว่า 20 สาขา ใหบ้รกิารส าหรบัรถยนตย์ีห่อ้ โตโยตา้อย่างครบวงจร  
 ทัง้นี้ผูท้ าการวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบั ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิารของ ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เคมอเตอร ์เพื่อใหท้ราบถงึภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ ของศูนยบ์รกิารโตโยต้า 
เค มอเตอร ์ทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารของศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เคมอเตอร ์มากน้อยเพยีงใด เพื่อน าผลวจิยัไปใช้
ปรบัปรุงระบบการท างาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูม้า
ใชบ้รกิาร และเป็นแนวทางในการขยายธุรกจิขององคก์รต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน  
ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร ์
 2. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร ์โดยแบ่งเป็น ดา้นการบรกิาร ดา้นตราสนิคา้และ
ดา้นองคก์ร ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ คนที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลกัษณะ          
ทางจติวทิยาต่างกนั (ปรมะ สตะเวทนิ. 2533: 112)[1]  โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 
 1.  เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกนั คือเพศหญิงและเพศชายมีความ
แตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและ
กจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 2.  อายุ เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อย
มกัจะมคีวามคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะคนทีอ่ายุมากมกัจะมี
ความคิดที่อนุรกัษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตัิ ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่าน
ประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั  
 3.  การศึกษา เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มี
การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะ
เป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาต ่ามกัจะใชส้ื่อประเภท
วทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์
แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 
 4.  สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของบุคคลมี
อทิธพิล อย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผู้รบัสารที่มต่ีอผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคต ิ
ค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 296)[2] ไดก้ล่าวถงึภาพลกัษณ์ใน
ปรบิทของการตลาดไวว้่าภาพลกัษณ์ (Image) เป็นวถิทีีป่ระชาชนรบัรูเ้กีย่วกบับรษิทัหรอืผลติภณัฑข์องบรษิทัและ
ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากปจัจยัหลายประการภายใตก้ารควบคุมของธุรกจิ 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2541: 13)[3] กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิ (Objective facts) บวกกบั
การประเมนิสว่นตวั (Personal judgment) แลว้กลายเป็นภาพทีฝ่งัใจอยู่ในความรูส้กึนึกคดิของบุคคลอยู่นานแสน
นานยากทีจ่ะเปลีย่นแปลง ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจรงิกไ็ด้ เพราะว่าภาพลกัษณ์นัน้ไม่ใช่เรื่อง
ของขอ้เทจ็จรงิ (Reality) เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเรื่องของการรบัรู ้(Perception) ทีม่นุษยเ์อาความรูส้กึส่วนตวัเขา้
ไปปะปนอยู่ในขอ้เทจ็จรงิดว้ย 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ  ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2546: 18)[4] กล่าวถงึการ
บริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจให้กับ
ผูร้บับรกิาร โดยสนิค้าที่ไม่มตีวัตนนี้จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารจนน าไปสู่ความพงึพอใจได ้              
ซึง่การจดัประเภทของธุรกจิบรกิารสามารถจดัประเภทได ้4 ประเภท คอื 
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 1.  ผูซ้ือ้เป็นเจา้ของสนิคา้ และน าสนิคา้ไปขอรบับรกิารจากผูข้าย เช่น บรกิารซ่อมรถ 
 2.  ผูข้ายเป็นเจา้ของสนิค้าและขายบรกิารใหก้บัผูซ้ือ้ เช่น บรกิารเครื่องถ่ายเอกสาร บรกิารใชเ้ครื่อง
คอมพวิเตอร ์
 3.  เป็นการซือ้บรกิารและสนิคา้ควบมาดว้ย เช่น รา้นอาหาร 
 4.  เป็นการซื้อบริการโดยไม่มีตัวสนิค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันลดน ้าหนัก สถาบันนวดแผน
โบราณ คลนิิกท าฟนั จติแพทย ์ธนาคาร 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 2002)[5] ไดศ้กึษาถงึเหตุจงูใจ
ที่ท าให้เกิดการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจากการที่เกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความ
ต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านมาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องด า ซึง่ผูผ้ลติ
หรอืผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สกึนึกคดิของผู้ซื้อจะได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) 
จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่สิง่กระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง 
(Response) 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา 
  การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของลูกค้าศูนย์บริการโตโยต้า เคมอเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเนื้อหาต่างๆ ประกอบด้วยภาพลกัษณ์ที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิาร ดา้นตราสนิคา้และดา้นองคก์ร ของศูนยบ์รกิารโตโยต้า 
เคมอเตอร ์
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื ลกูคา้ศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร์ 
  2.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ศูนยบ์รกิารโตโยต้า เคมอเตอรใ์นกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ตูรกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างลกูคา้ของศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอรท์ีม่าใชบ้รกิารดว้ยวธิกีารสุ่มตามขัน้ตอนดงันี้ 
   ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลอืกเกบ็
ขอ้มูล วธิกีารจบัฉลากศูนย์บรกิาร โตโยต้า เค มอเตอรจ์ านวน4แห่งจาก20แห่งในกรุงเทพมหานครไดแ้ก่สาขา
สะพานใหม่สาขาลาดพรา้วสาขาบางโคล่และสาขาเจรญิกรุง 
   ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยน าศนูยบ์รกิารที่
เลอืกมาไดเ้ป็นสถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถามไดจ้ านวนดงันี้ 
   1) สาขาสะพานใหม่  จ านวน 100 คน 
   2) สาขาลาดพรา้ว  จ านวน 100 คน 
   3) สาขาบางโคล่   จ านวน 100 คน 
   4) สาขาเจรญิกรุง  จ านวน 100 คน 
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   ขัน้ตอนท่ี3 วธิกีารเลอืกตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวต้ามขัน้ตอนที ่2 
 
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล  
  เพศ พบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจี านวน 251 คน คดิเป็น ร้อยละ 62.8 
และเพศหญงิ มจี านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 ตามล าดบั 
  อายุ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 18-30 ปี จ านวน 293 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.3 
รองลงมา คอื อายุ 31-40 ปี จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 และมอีายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 7.2 ตามล าดบั 
  รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท            
มจี านวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมามรีายไดต่้อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท มจี านวน 92 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 23.0 รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มจี านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 ถดัมามรีายได้
ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ตามล าดบั 
  อาชีพ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มจี านวน 260 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 รองลงมามอีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิและเป็นนักเรยีน/นักศกึษา และประกอบ
อาชพีธุรกจิสว่นตวั มจี านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 ตามล าดบั 
  ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรี             
มจี านวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.7 และมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรถีงึปรญิญาตรี จ านวน 149 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 ตามล าดบั 
 2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์องค์กร ได้แก่ ด้านการบริการ  ด้านตราสนิค้า และด้าน
องคก์ร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมนิคะแนนเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์ร ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร์ ใน
ระดบัมากทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ดา้นการบรกิาร ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ และภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่า  
  ภาพลกัษณ์ด้านการบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมนิคะแนนในระดบัมากทุกขอ้ คอืการ
ได้รับรถตามเวลานัดหมายเสมอ ทีมช่างมีความรู้และความเชี่ยวชาญ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้รกิาร การตกแต่งและวางแผนผงัของศนูยบ์รกิารสรา้งความสะดวกสบาย ชุดพนกังานดสูภุาพและเป็นระเบยีบ 
มขีัน้ตอนการให้บรกิารสะดวกรวดเรว็ พนักงานมคีวามเป็นกนัเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานแนะน าวธิกีารดูแล
รกัษารถยนต์เบื้องต้นทุกครัง้ที่มาใช้บรกิาร เมื่อมขีอ้สงสยัด้านเทคนิคพนักงานสามารถอธบิายได้อย่างชดัเจน 
พนักงานชีแ้จงขัน้ตอนการท างานต่างๆอย่างชดัเจน และหลงัเขา้รบับริการจะมเีจา้หน้าทีโ่ทสอบถามและตดิตาม
ผลงานการบรกิารเสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15, 4.07, 3.89, 3.80, 3.70, 3.65, 3.56, 3.53, 3.56, 3.49, 3.32 
และ 3.32 ตามล าดบั 
  ภาพลกัษณ์ด้านตราสินค้า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมนิคะแนนในระดบัมากทุกขอ้ คอื จะ
ไดร้บัสนิคา้และบรกิารทีด่กีว่าหากใชบ้รกิารจาก เค มอเตอร์ ตราสนิคา้เค มอเตอร ์แสดงถงึชื่อเสยีงทีด่แีละความ
น่าเชื่อถอื และทุกสาขาของ เค มอเตอร ์มมีาตรฐานที่เท่ากนัหมด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80, 3.65 และ 3.49 
ตามล าดบั  
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  ภาพลกัษณ์ด้านองคก์ร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเมนิคะแนนในระดบัมากทุกขอ้ คอื ได้มี
ส่วนช่วยเหลอืสงัคมหากใชบ้รกิาร เค มอเตอร ์มกีารอบรมทกัษะดา้นต่างๆแก่พนักงานอยู่เสมอ และไม่มกีารน า
อะไหล่เก่าหรอือะไหล่ปลอมมาใสใ่หแ้ก่ลกูคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 , 3.41 และ 3.32 ตามล าดบั 
 3. ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ 
  พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ ดา้นการเลอืกศนูยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นช่วงเวลา
ในการใชบ้รกิาร พจิารณาเป็นรายดา้น ดงันี้ 
  ด้านการเลือกศนูยบ์ริการ พบว่า ส่วนใหญ่เลอืกใชศู้นย์บรกิาร โตโยต้า เค มอเตอรเ์ฉพาะศูนย์             
ทีใ่ชเ้ป็นประจ า จ านวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.5 รองลงมาเลอืกใช ้บรกิารศนูยใ์ดกไ็ดท้ีส่ะดวก จ านวน 68 คน 
คดิเป็นร้อยละ 17.0 และเลอืกใช้บรกิาร ศูนย์บริการใดกไ็ด้ที่สะดวกที่สุด จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
ตามล าดบั 
  ด้านการเลือกใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บรกิารเป็นประจ ากบั ศูนย์ เค มอเตอร์ ในการเช็ค
ระยะ จ านวน 264 คน คดิเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาซ่อมสแีละตวัถงัจ านวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ 21.3 และ
เปลีย่นอะไหล่ต่างๆ จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.7ตามล าดบั 
  ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มาเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 10.01-13.00 น. 
จ านวน 266 คน คดิเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมาเข้าใช้บริการช่วงเวลา 7.00-10.00 น. จ านวน 70 คน คดิเป็น           
รอ้ยละ 17.4 และเขา้ใชบ้รกิารช่วงเวลา 13.01-16.00 น. จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 ตามล าดบั 
 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน  
 สมมติฐานท่ี 1 เพศ มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร ์ 
 ผลการวิจยั พบว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร โตโยต้า เค มอเตอร ์
ดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ         
ทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 อายุ มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร ์ 
 ผลการวิจยั พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนยบ์รกิาร โตโยต้า เค มอเตอร ์
ดา้นการเลอืกใชศู้นย์บริการ และด้านช่วงเวลาในการใช้บรกิาร ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และอายุไม่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร ์ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 3 รายได้ต่อเดือน มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร์ 
 ผลการวิจยั พบว่า รายได้ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์บรกิาร โตโยต้า              
เค มอเตอร ์ดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 อาชีพ มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร ์ 
 ผลการวิจยั พบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร โตโยต้า เค มอเตอร ์
ด้านการเลือกใช้ศูนย์บริการ และด้านการเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และอาชีพไม่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนย์บรกิาร โตโยต้า เค มอเตอรด์า้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 5 ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร์ 
 ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร โตโยต้า 
เค มอเตอร์ ด้านการเลอืกใช้ศูนย์บรกิาร ด้านการเลอืกใช้บรกิาร  และด้านช่วงเวลาในการใช้บรกิาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 6 ภาพลกัษณ์ดา้นการบรกิารมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนย์บรกิารโต
โยตา้ เคมอเตอร ์ 
 ผลการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ด้านการบริการ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร ์ดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นช่วงเวลาในการใช้
บรกิาร ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 7 ภาพลกัษณ์ด้านตราสินค้ามีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์บรกิาร        
โตโยตา้ เคมอเตอร ์
 ผลการวิจยั พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยบ์รกิาร 
โตโยต้า เค มอเตอร ์ดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร ซึง่           
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 8 ภาพลกัษณ์ด้านองคก์รมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารโตโยตา้ 
เคมอเตอร ์ 
 ผลการวิจยั พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์รไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยบ์รกิาร   
โตโยต้า เค มอเตอร ์ดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร ซึง่          
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ขององค์กร ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของ
ลกูคา้ศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร ์สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. เพศ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อการใช้บริการ ศูนย์บริการ โตโยต้า เค มอเตอร์ ด้านการเลือกใช้
ศูนยบ์รกิาร และดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเพศชายและหญงิทีม่คีวามแตกต่างกนัทางดา้น
ความคดิ ค่านิยม ทศันคติ ความต้องการ รวมถงึพฤติกรรม ตลอดจนการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าหรอืบรกิารนัน้
กลับไม่มีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าศูนย์บริการโตโยต้า เคมอเตอร์ กล่าวคือ 
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ศูนย์บรกิารโตโยต้า เคมอเตอร์ ไม่แตกต่างกนัทัง้เพศชายและหญงิ นัน้อาจจะ
เพราะว่ากลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ดงันัน้ท าใหพ้ฤติกรรมการใชบ้รกิารจงึไม่แตกต่างกนั 
โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุรีตัน์ วรรณทอง (2550: บทคดัย่อ) ทีว่่าลูกคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมใน
การตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศนัสนีย ์บุญเผอืก (2555: บทคดัย่อ) 
ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ภาพลกัษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บริการกบัพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด               
จงัหวดัระยอง พบว่า ลูกค้าที่มีเพศที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการตัดสนิใจใช้ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน               
ไม่แตกต่างกนั 
 2. อาย ุมคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศูนยบ์รกิาร โตโยต้า เคมอเตอร์ ดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร 
และดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอลเลอรแ์ละเคลเลอร ์ (Kotler; & Keller. 2009: 
197-200) กล่าวว่า บุคคลทีม่อีายุแตกต่างกนัจะมคีวามต้องการในสนิคา้และบรกิารที่แตกต่างกนั โดยแบ่งกลุ่ม



 

 
8 

ผูบ้รโิภคตามอายุ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พรทพิย ์   วรกจิโภคาทร (2537: บทคดัย่อ) ทีว่่าการชกัจูงหรอื
โน้มน้าวจติใจของคนจะมคีวามยากขึน้ ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ท่าใหก้ลุ่มลกูคา้ทีม่อีายุมากกว่ายงัคงเลอืกใช้
บรกิารทางการเงนิของธนาคารทีเ่คยใชบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศนัสนีย ์บุญเผอืก (2555:บทคดัย่อ) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรม                 
ในการตดัสนิใจใช้ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงนิ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขามาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง พบว่าลูกค้าที่มีอายุที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการตัดสนิใจใช้ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน
แตกต่างกนั  
 3. รายไดต่้อเดอืน มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศูนยบ์รกิาร โตโยต้า เคมอเตอร ์ดา้นการเลอืกใช้
ศูนยบ์รกิาร ด้านการเลอืกใช้บรกิารและดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  คอลเลอร ์
และเคลเลอร ์(Kotler; & Keller.2009: 197:200) กล่าวว่า สถานภาพทางเศรษฐกจิ (Economic circumstances) 
หรอืรายได ้(Income) จะมผีลกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจ สภานภาพเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การ
ออม อ านาจการซื้อและทศันคติเกี่ยวกบัการจ่าย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ  สุรีรตัน์ วรรณทอง (2550: 
บทคดัย่อ) ทีว่่าลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลท าใหร้ะดบัการใชบ้รกิารของธนาคารแตกต่างกนั ซึง่ระดบัฐานะทาง
เศรษฐกจิของบุคคลจะส่งผลต่อ ทศันคติ การตดัสนิใจและพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ศนัสนีย์ บุญเผอืก (2555: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร และ
คุณภาพการให้บรกิารกบัพฤติกรรมในการตดัสนิใจใชผ้ลติภณัฑ์บรกิารทางการเงนิ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) สาขามาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่า ลูกค้าที่มรีะดบัรายได้ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการ
ตดัสนิใจใชผ้ลติภณัฑบ์รกิารทางการเงนิแตกต่างกนัในประเภทบรกิารสนิเชื่อ โดยกลุ่มลกูคา้ทีม่รีายไดน้้อยมรีะดบั
การใชบ้รกิารสนิเชื่อน้อยกว่าลกูคา้ทีม่รีายไดส้งูกว่า  
 4. อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการ ศูนย์บริการ โตโยต้า เคมอเตอร์ ด้านการเลือกใช้
ศูนย์บรกิาร ด้านการเลอืกใช้บรกิารและด้านช่วงเวลาในการใช้บรกิาร โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของ  สุรรีตัน์            
วรรณทอง (2550: บทคดัย่อ) ทีว่่าลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลท าใหร้ะดบัการใชบ้รกิารแตกต่างกนั ซึง่ระดบั
ทางสงัคมของบุคคลจะสง่ผลต่อทศันคต ิการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ๆ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศนัสนีย ์บุญเผอืก (2555: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูภ้าพลกัษณ์องคก์ร และคุณภาพ
การให้บริการกบัพฤติกรรมในการตัดสนิใจใช้ผลติภณัฑ์บริการทางการเงิน ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) สาขามาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่าลูกค้าที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสนิใจใช้
ผลติภณัฑบ์รกิารทางการเงนิแตกต่างกนั ในประเภทบรกิารสนิเชื่อ บรกิารเงนิฝากทัว่ไป และบรกิารบตัรเครดติ  
 5. การศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิาร ศูนย์บรกิาร โตโยต้า เคมอเตอร์ ด้านการเลอืกใช้
ศูนยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิารและดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร โดยไม่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  พรทพิย ์          
วรกจิโภคาทร (2537: บทคดัย่อ) ทีว่่าระดบัการศกึษาของผูร้บัสารแต่ละคนจะท าใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสือ่สาร
แตกต่างกันออกไป และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ บุญเผือก (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ภาพลักษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บริการกบัพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้
ผลติภณัฑบ์รกิารทางการเงนิ ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขามาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่า 
ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชผ้ลติภณัฑบ์รกิารทางการเงนิแตกต่างกนั 
 6. ภาพลักษณ์ด้านการบริการไม่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า           
เคมอเตอร ์ ดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิารและดา้นช่วงเวลาในการใช ้โดยไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ พศิูจน์ สม้เตี้ย (2548: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์และพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารธนาคาร                
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาในหา้งสรรพสนิค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมของผูใ้ช้บรกิารมี
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ความสมัพนัธ์กบัภาพพจน์ธนาคารโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นประชาสมัพนัธ ์
ด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ในทิศทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่า และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัอร เลศิวรรณพงษ์ (2554: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์
องคก์ร ความไวว้างใจ และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิเอมเิรตสข์องผูโ้ดยสารชาวไทย พบว่า ภาพพจน์
องคก์รของสายการบนิเอมเิรตสโ์ดยรวม ดา้นบรกิาร ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นเทคโนโลยสีภาพแวดลอ้ม 
และด้านการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารดา้นจ านวนครัง้ต่อปีในการใชบ้รกิารของ
ผู้โดยสารชาวไทย และด้านระยะเวลาในการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทย ในทิศทางเดียวกนั อยู่ในระดบั          
ปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 7. ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้าไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้า           
เคมอเตอร ์ดา้นการเลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิารและดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร โดยไม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พศิูจน์ สม้เตี้ย (2548: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์และพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร 
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาในห้างสรรพสนิค้า ในเขตกรุงเทพมหาตร พบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้บริการมี
ความสมัพนัธ์กบัภาพพจน์ธนาคารโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นประชาสมัพนัธ ์
ด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ในทิศทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่า และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกสทิธ์ อุปการแกว้ (2554) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ตามทศันะของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า ความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารกบัภาพลกัษณ์ ตามทศันะของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า ดา้นชื่อเสยีงของธนาคาร ดา้น
ความน่าเชื่อถือของธนาคาร ด้านการให้บริการ การสร้างความ สมัพนัธ์กบัลูกค้าของพนักงาน ด้านกิจกรรม
สาธารณะกุศล และด้านเทคโนโลย ีมคีวาม สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้ใชบ้รกิารธนาคาร และไม่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ณฐัอร เลศิวรรณพงษ์ (2554: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์องคก์ร ความไวว้างใจ และพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารสายการบนิเอมเิรตสข์องผูโ้ดยสารชาวไทย พบว่า ภาพพจน์องคก์รของสายการบนิเอมเิรตสโ์ดยรวม 
ด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ ด้านเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม และด้านการประชาสัมพันธ ์                    
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารด้านจ านวนครัง้ต่อปีในการใช้บรกิารของผู้โดยสารชาวไทย และด้าน
ระยะเวลาในการใชบ้รกิารของผู้โดยสารชาวไทย ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 8. ภาพลักษณ์ด้านองค์กรไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการ โตโยต้า                   
เคมอเตอร ์ดา้นการเลอืกใชศ้นูยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิารและดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร โดยไม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พศิูจน์ สม้เตี้ย (2548: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์และพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร 
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาในหา้งสรรพสนิค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมของผูใ้ช้บรกิารมี
ความสมัพนัธ์กบัภาพพจน์ธนาคารโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นประชาสมัพนัธ ์
ด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ในทิศทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่า และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัอร เลศิวรรณพงษ์ (2554: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ภาพพจน์
องคก์ร ความไวว้างใจ และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิเอมเิรตสข์องผูโ้ดยสารชาวไทย พบว่า ภาพพจน์
องคก์รของสายการบนิเอมเิรตสโ์ดยรวม ดา้นบรกิาร ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นเทคโนโลยสีภาพแวดลอ้ม 
และด้านการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารดา้นจ านวนครัง้ต่อปีในการใชบ้รกิารของ
ผู้โดยสารชาวไทย และด้านระยะเวลาในการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทย ในทิศทางเดียวกนั อยู่ในระดบั            
ปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจยั 
 จากการศกึษา เรื่อง ภาพลกัษณ์ขององค์กร ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้า
ศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร ์ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่ลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายุ มีพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์บรกิาร              
โตโยต้า เคมอเตอร์ ในดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิารและดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่า
ลูกค้าทีม่อีายุต่างกนั จะเลอืกใช้ศูนย์บรกิารไม่เหมอืนกนั และเวลาที่เลอืกเขา้ใช้บรกิารกแ็ตกต่างกนั ซึ่งอาจจะ
เน่ืองมากจากกจิกรรม หรอื Life Style ของแต่ละวยันัน้แตกต่างกนั และปจัจยัดา้นอาชพีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศูนยบ์รกิารโตโยต้า เคมอเตอร์ ในดา้นการเลอืกใชศู้นยบ์รกิารและดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร แตกต่างกนั แสดงให้
เหน็ว่า ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกัจะมแีนวคดิ และการตดัสนิใจใชบ้รกิารหรอืพฤตกิรรมการใชบ้รกิารต่างกนั 
และปจัจยัด้านรายได้ต่อเดือน พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บรกิารโตโยต้า เคมอเตอร์ ในด้านการเลือกใช้
ศูนยบ์รกิาร ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นช่วงเวลาในการใช้บรกิารแตกต่างกนั อาจจะเนื่องมาจากว่าลูกคา้มี
ระดบัรายไดท้ีไ่ม่เท่ากนั ซึง่อาจจะมรีายไดน้้อย รายไดม้าก ซึง่ขึน้อยู่กบัอาชพีของแต่ละคน จะส่งผลใหพ้ฤตกิรรม
การใช้บรกิารต่างกนัไปดว้ย ดงันัน้ ศูนย์บรกิารโตโยต้า เคมอเตอร์ ควรที่จะมกีารบรหิารจดัการ บรกิาร สนิค้า
ต่างๆ ที่สามารถที่จะรองรบัความต้องการของลูกค้าแต่ละช่วงอายุ อาชพี รายได้ ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความ            
พงึพอใจในบรกิารของศูนย์บรกิารโตโยต้า เคมอเตอร์ มากยึ่งขึน้ เช่น การจดัโปรโมชัน่การตลาดที่เหมาะสม
ส าหรบัลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
 2. จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าศูนย์บริการโตโยต้า เคมอเตอร์ มีระดบัความคดิเห็นในภาพลกัษณ์
องคก์ร ศนูยบ์รกิาร โตโยตา้ เค มอเตอร ์ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ดา้นการบรกิาร ภาพลกัษณ์ดา้น
ตราสนิคา้ และภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกคา้เหน็ว่าศูนยบ์รกิารโตโยต้า เคมอเตอร ์มกีารบรกิาร            
ที่ดี เช่น การได้รบัรถตามเวลานัดหมายเสมอ ทีมช่างมีความรู้และความเชี่ยวชาญ จะได้รบัสนิค้าและบริการ              
ทีด่กีว่าหากใชบ้รกิารจาก เค มอเตอร์ ตราสนิคา้เค มอเตอร ์ไดม้สี่วนช่วยเหลอืสงัคมหากใชบ้รกิาร เค มอเตอร ์
เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม ศูนยบ์รกิารโตโยต้า เคมอเตอร์ กค็วรที่จะต้องรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ ีและปรบัปรุงให้ดี
ยิง่ขึน้ เพื่อใหแ้ขง่ขนักบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นได ้รวมถงึอาจจะพฒันาปรบัปรุงในปจัจยัอื่นๆ ทีจ่ะส่งผลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารของลกูคา้ เพื่อใหม้าใชบ้รกิารของศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร์ 
 3. จากการศกึษา พบว่าลกูคา้สว่นใหญ่ของศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร ์จะเขา้มาใชใ้ชบ้รกิารเฉพาะ
ศนูยท์ีใ่ชเ้ป็นประจ า และใชบ้รกิารในการเชค็ระยะ และจะเขา้มาใชเ้วลาในช่วง 10.01-13.00 น. ดงันัน้ ท าใหท้ราบ
ไดว้่า สว่นใหญ่แลว้มกัจะเป็นลกูคา้ประจ าทีม่กัจะมาใชบ้รกิารทีศ่นูยฯ์ ทีใ่ชบ้รกิารเป็นประจ า ใชบ้รกิารในช่วงเวลา
ที่มาเป็นประจ า ดังนัน้ศูนย์ฯ จึงควรมีแนวทางในการให้บริการที่รองรับลูกค้าที่มาใช้บริก ารประเภทต่างๆ                   
ใหเ้หมาะสม รวมถงึจดัสรรพนกังานใหเ้พยีงพอตามช่วงเวลาทีลู่กคา้มาใชบ้รกิาร เพื่อใหส้ามารถทีจ่ะใหบ้รกิารได้
อย่างรวดเรว็ และไม่ใหลู้กคา้รอนานเกนิไป ทัง้นี้เพื่อสรา้งความประทบัใจในบรกิารเมื่อมาใชบ้รกิารทีศู่นยฯ์ และ
เกดิความต้องการมาใชบ้รกิารซ ้าหรอืแนะน าใหบุ้คคลทีรู่จ้กัมาใชบ้รกิารดว้ย อนัจะเป็นการเพิม่จ านวนลูกคา้และ
ขยายฐานลกูคา้ของศนูยฯ์ ใหม้ากยิง่ขึน้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรขยายกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมถึงลูกค้าในแต่ละส่วนภูมภิาคด้วย โดย
ศกึษาแยกเป็นรายภูมภิาค ซึง่มสีภาพแวดลอ้ม วถิชีวีติ วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั อนัจะท าใหผ้ลการศกึษามคีวาม
ละเอยีดมากขึน้ และสามารถวดัระดบัภาพลกัษณ์ของศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร ์โดยรวมได ้
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในปจัจยัด้านอื่นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ปจัจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ความพงึพอใจ ความคาดหวงัและการรบัรู ้ทศันคตต่ิอศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร์ เป็นตน้ 
เพื่อจะน าขอ้มูลจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบ และปรบัปรุงพฒันาในดา้นต่างๆ และสามารรถน าเสนอแนวทางการ
ปรบัปรุงศนูยบ์รกิารโตโยตา้ เคมอเตอร ์ในอนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 
 3. การวิจยัครัง้นี้เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ในอนาคต
อาจจะน างานวจิยัในครัง้นี้มาปรบัปรุงและท าการศกึษาอกีครัง้ เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษา 
มคีวามละเอยีดและชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก               
อาจารย์ ดร.พนิต กุลศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าแนะน า และ
ขอ้เสนอแนะทีด่ใีนการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารยด์ร.กาญณ์ระว ี อนันตอคัรกุล และอาจารย ์ดร.มนู ลนีะวงศ ์ 
ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ใน
งานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                    
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั          
อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้ี
สว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดเ้ลีย้งดูและอบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนด ีขยนั อดทน ซื่อสตัย ์
มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บดิามารดา ญาติและบูรพคณาจารย์ทุกท่านทีไ่ด้อบรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางที่ดแีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็
การศกึษา 
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