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บทคัดย่อ 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ (1) สาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้ทีใชบ้ริการ

ของบริษทัโบชิไทยแลนด ์ จาํกดั ทีมีต่อปัจจยัทางจิตวิทยา คุณภาพการบริการ ความเชือมนั

ในการใชบ้ริการ (2) วเิคราะห์อิทธิพลของปัจจยัจิตวทิยาและคุณภาพการบริการทีมีต่อความ

เชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์ จาํกดั เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือ

แบบสอบถาม ซึงไดท้าํการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ และมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.975 

ตวัอยา่งจาํนวน 200 คน เลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง สถิติทีใชป้ระกอบสถิติเชิง

พรรณนาประกอบดว้ยค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ การวเิคราะห์ 

 

การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression on Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉลีย เห็นดว้ยในระดบัมากต่อความเห็น

ในประเด็นทีเกียวกบัปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและความเชือมนัในการใช้บริการ ในขณะที

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในระดับมากต่อประเด็นเรืองคุณภาพการ

บริการ นอกจากนีในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าคุณภาพการบริการและปัจจยัทางดา้น

จิตวิทยาส่งผลต่อความเชือมนัในการบริการเรียงลาํดบัค่าอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั > 0.05 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางจิตวิทยา, คุณภาพการบริการ, ความเชือมนัในการใชบ้ริการดา้น

จิตวิทยา ปัจจยัดา้นพฤติกรรม การตดัสินใจซือ นาํตาลสาํเร็จรูป  

     ชนิดเหลว 



ABSTRACT 

 

 The purposes of this study were to (1) investigate people’s opinion to ward 

psychological factor, service quality, and consumer’s trust in using the Service of The 

Boushi Thailand Company Limited; (2) analyze the impacts of psychological factor, and 

service quality on consumer’s trust in using the Service The instrument for data collection 

was questionnaire approved by the expert. The alpha coefficient value of reliability was 

0.975 The 200 samples were randomly selected from customer of the Boushi Thailand 

living in Bangkok district area. The descriptive statistics, including frequency, percentage, 

mean, and standard deviations, as well as the inferential statistics in terms of multiple 

regression analysis were applied to analyze the data selected. The hypothesis testing was 

proved. At statistically significant level of 0.05 

 The research findings were proved that respondents strongly agreed upon their 

opinions related to the psychological factor and the trust in using the service, while they 

assigned the highly important level to the service quality. According to the hypothesis 

testing, it was also proved that the service quality and the psychological factor differently 

affected the trust in using the service respectively, regarding the effect value, at 0.05 of the 

statistically significant level 

Key word: Psychological factor, Service quality, and trust in using the service Decisions 

for Liquid Sugar 

 

 

 



1. สถานการณ์ ทมีา และปัญหาของการวิจัย 

ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ในประเทศมีแนวโน้มซบเซาต่อเนือง 

โดยคาดวา่จะขยายตวัในช่วง -1% ถึง 2% ตลอด 3 ปีขา้งหนา้ ท่ามกลางปัจจยั ต่างๆ ดงันี 

       ปัจจยับวก ไดแ้ก่ ภาครัฐยงัคงมีมาตรการช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อย และผูผ้ลิต

รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่แบรนด ์“Royal Enfield” (สัญชาติอินเดีย ซึงเป็นแบรนดด์งัเดิม

จากองักฤษ) เขา้มาตงัฐานการผลิตในไทยเพือจาํหน่ายในประเทศ เป็นหลกั 

          ปัจจยัลบ ไดแ้ก่ รายไดภ้าคเกษตรทีคาดว่าจะยงัซบเซา และราคาจาํหน่าย

รถจกัรยานยนตมี์แนวโนม้สูงขึนตามอตัราภาษีสรรพสามิตใหม่ (มีผลบงัคบัใช ้1 ม.ค.2563) 

สาํหรับตลาดส่งออก คาดวา่ปริมาณส่งออกระยะ 3 ปี ขา้งหนา้จะเติบโตอยู่ในช่วง 0-5% ต่อ

ปีตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ คา้ และผูผ้ลิตแบรนด ์“ฮาร์ลีย-์เดวิดสัน” จะทยอย

ส่งออกไดเ้พิมขึน ทาํใหค้าดว่า ปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต์ จะเติบโตอยูใ่นช่วง 0-3% 

ต่อปี 

 ปัญหาทีเกิดขึนครังนีพบว่าดว้ยภาวะกดดนัต่าง ๆ ทีผูป้ระกอบการชินส่วน

จกัรรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องไทยจะตอ้งเผชิญนนัจึงจาํเป็นที จะตอ้งหาแนวทางปรับ

กลยทุธ์เพอืหาโอกาสท่ามกลางวกิฤติและเพือประคบัประคองธุรกิจใหร้อด พน้จากปัจจยัลบ

ต่าง ๆ ทีถาโถมเขา้มาโดยเฉพาะในช่วงทีตลาดจกัรรถยนตใ์นหลายๆภูมิภาคตอ้ง ประสบ

ปัญหายอดขายชะลอตวั  

บริษทั โบชิไทยแลนด ์จาํกดั จดทะเบียนก่อตงั เมือวนัที 9 กนัยายน 2562 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 5 ลา้นบาท เพือดาํเนินธุรกิจ การกลึงกดัไสโลหะ ผลิตชินส่วนจกัรยานยนตแ์ละ

อุปกรณ์ต่าง ๆทีใช้ในอุตสาหกรรม มีสาขาใหญ่ คือ บริษทั บริษทั พี.พี.เจ. แมชชีนเนอรี 

จาํกดั  เพือใหค้ลอบคลุมการดูแลผลิตและการใหบ้ริการไปยงัลูกคา้ไดค้รอบคลุมมากยิงขึน 

บริษทั ฯ เนน้การทาํตลาดโดย การสร้างมุ่งเนน้ไปทีการบริการและปรับปรุงคุณภาพการ

บริการของ บริษทั ฯ เพือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการให้มากทีสุด ถึงแม้



ทางบริษทั ฯ จะไดก้ารยอมรับในตวัสินคา้แต่ยงัคงตอ้งพฒันาดา้นความเชือถือว่ามีคุณภาพดี

แลว้แต่ในภาวะปัจจุบนัทีตลาด รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตช์ะลอตวัและมีการแข่งขนักนัสูง 

ซึงต่างกต็อ้งลดตน้ทุนการผลิต โดยนอกจากการลดจาํนวน คนงานแลว้ แนวทางอืนทีทาํได้

คือรักษาระดบัคุณภาพและความเชือถือของตวัสินคา้และบริการทีผลิต เพือให้ ชินส่วนที

ผลิตไดน้นัเป็นสินคา้คุณภาพดีราคาเหมาะสม รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั ลูกคา้

เพอืหลีกเลียงการเสียฐานลูกคา้ใหก้บัคู่แข่ง 

เพอืใหลู้กคา้เกิดความเชือมนัในการใชบ้ริการบริษทั ฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งมาศึกษา

และพฒันาในดา้นจิตวทิยาและคุณภาพการบริการ 

การศึกษาในครังนีทางออกในแก้ปัญหาทีได้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที

เกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงตอ้งการนาํปัจจยัเรืองจิตวิทยาและคุณภาพการบริการมาใช้ซึงปัจจยัทงั

สองดา้นนนัเคยมีผูศ้ึกษาก่อนหนา้นีนาํมาศึกษาวิจยัและพฒันาต่อยอด 

ดงันันการศึกษาในครังนีผูว้ิจยัจึงศึกษาถึงความคิดเห็นและความสําคญัของปัจจยั

ทางจิตวทิยาและคุณภาพการบริการทีส่งผลต่อความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิ

ไทยแลนด ์วา่จะเกิดขึนหรือไม่ และเกิดขึนในลกัษณะใดไดบ้า้ง 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัทีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขึน ดงันันวตัถุประสงค์

ของการศึกษาในครังนี ไดแ้ก่ 

 1.  เพือสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้ทีมาใชบ้ริการของบริษทั โบชิไทยแลนด ์

จาํกดั ทีมีต่อปัจจยัทางจิตวิทยา, คุณภาพการบริการและความเชือมนัในการใชบ้ริการของ

บริษทั โบชิไทยแลนด ์จาํกดั 

 2.  เพือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาและคุณภาพการบริการทีมีต่อความ

เชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทั โบชิไทยแลนด ์จาํกดั 



3. ระเบียบวธีิวจิัย 

3.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง                                                                     

ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจ ัยได้มีการกาํหนดคุณสมบัติไวเ้พือให้ได้

ประชากรทีมีความรู้ ความเข้าใจ ทีได้รับจากประสบการณ์ของตนเองหรือได้รับจาก

แหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆ อาทิ ผูที้มีความสนิทใกลชิ้ด เอกสารทางช่องทางประเภทอืน การ

ไดม้าใชบ้ริการกบัทางบริษทัจริงๆ เป็นตน้ ประสบการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ประชากรทีใช้มี

ความเข้าใจ และสามารถให้ข้อมูลโดยแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องสอดคลอ้งกับ

ประเดน็ทีผูว้ิจยัศึกษา ซึงคุณสมบติัของประชากร ไดแ้ก่ 

 1.1 เป็นบุคคลทีเป็นผูใ้ช้บริการกับทางบริษัท โบชิไทยแลนด์ จาํกัด ทังใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 1.2 เป็นบุคคลทีเคยมีประสบการณ์ทางดา้นการใช้บริการกบัทางบริษทัโบชิไทย

แลนด ์จาํกดัหรือไดรู้้ไดเ้ห็นถึงขนัตอนและวิธีการมาก่อน 

1.3  เป็นบุคคลทีมีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัปัจจยัทางจิตวิทยาและคุณภาพการ

บริการทีส่งผลต่อความเชือมันในการใช้บริการของบริษัท โบชิ ไทยแลนด์ จาํกัด ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.2 วธีิการสุ่มตวัอยา่งและขนัตอนการสุ่มตวัอยา่ง                                                                    

ประชากรในการวจิยัครังนี  เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์จาํกดั 

เนืองจากประชากรมีเป็นจาํนวนมากซึงผูว้ิจยัไม่สามารถกาํหนดจาํนวนประชากรทีแน่นอน

ไม่ได ้ดังนันผูว้ิจยัจึงคาํนวณจาํนวนโดยใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอย่างของ Cochran 

(1977) 



ตัวอย่างทีมีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการเป็น

ขนัตอนดงัต่อไปนี 

  2.1 ทบทวนคุณสมบตัิของประชากรทีกาํหนดไวใ้นเบืองตน้ 

  2.2 ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกโดยทาํการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง

ตามเขตพืนทีทีมีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยู ่ประกอบดว้ย 

แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นเขตพืนทีต่างๆเป็น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เนืองจากประชากรมีเป็นจาํนวนมากซึงผูว้ิจยัไม่สามารถกาํหนดจาํนวนประชากรทีแน่นอน

ไม่ได ้ดังนันผูว้ิจยัจึงคาํนวณจาํนวนโดยใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอย่างของ Cochran 

(1977) 

* ในการใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งนนั มีดงัต่อไปนี  

           n = Z2 

                     4e2 

ในทีนี        n   หมายถึง  จาํนวนตวัอยา่ง  

      Z   หมายถึง ค่าความเชือมนัทีระดบัร้อยละ 93 = 1.84 

e    หมายถึง  ค่าความคาดเคลือนของจาํนวนตวัอย่างที

ยอมรับได ้= 0.07 

  แทนค่าจะไดจ้าํนวนตวัอยา่ง = 168 ตวัอยา่ง  

ในการแจกแบบสอบถามจริงจะใชค้าํนวณ 200 ตวัอยา่ง 

 เพอืเป็นการสาํรองไวใ้นกรณีทีมีแบบสอบถามบางชุดมีการตอบไม่ครบถว้นสะดวก 

 

 



3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัโดยการสาํรวจและแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ 

(Online) และใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล  

3.4 ขนัตอนการสร้างเครืองมือในการวจิยั 

 1) ศึกษาจากตาํรา เอกสาร บทความ หลกัทฤษฎี หลกัการและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

เพอืกาํหนดขอบเขตของการวจิยัและสร้างเครืองมือวิจยัใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมายของการ

วจิยั        2) นาํขอ้มูลทีไดม้าสร้างแบบสอบถาม                                        

 3) ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามแลว้นาํเสนออาจารยที์ปรึกษางานวิจยั เพือ

แกไ้ขปรับปรุงเพิมเติมและเพือใหไ้ดแ้บบสอบถามทีมีประสิทธิภาพ 

 3.5 ลกัษณะของแบบสอบถาม 

ซึงแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ต่อไปนี  

ส่วนที 1 คุณสมบตัิทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2 ดา้นจิตวทิยาในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์ 

ส่วนที 3 ดา้นคุณภาพการบริการในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์ 

ส่วนที 4 ความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนดข์องผูใ้ชบ้ริการ 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบคาํถามของแบบสอบถามก่อนทีจะนาํไปแจกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท  

1) การตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) โดยการนาํแบบสอบถาม

ทีสร้างเสร็จ โดยสร้างแบบสอบถามขึนจากการตรวจสอบภายในกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ตรวจสอบเนือหา ความตรงของเนือหาและความเหมาะสมทีจะใชเ้ก็บขอ้มูล จากนนัไดน้าํ

แบบสอบถามไปปรึกษากับท่านอาจารย์ทีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ



ตรวจสอบความเทียงของเนือหา ความถูกตอ้งของภาษาและความหมายแลว้นาํมาปรับปรุง

แกไ้ขใหถู้กตอ้งตามคาํแนะนาํของท่านอาจารยที์ปรึกษาก่อนนาํไปใช ้

2) การหาความเทียง หรือความน่าเชือถือ (Reliability) ผูศึ้กษาทาํการทดสอบดว้ย

แบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดกบักลุ่มทดลอง และนาํขอ้มูลทีไดม้าทดสอบความน่าเชือถือ

ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าครอนบัค (Cornbrash’s Alfa 

Coefficient) ซึงค่าสัมประสิทธิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.7 -1.00 จึงจะถือว่า

แบบสอบถามนนัมีความน่าเชือถือ และสามารถนาํไปใชไ้ด ้

 สถิติทีใชใ้นการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติสําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพือตอบวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาในครังนี คือ 

 สถิติเชิงพรรณนา ผูว้จิยัไดน้าํมาใชเ้พือตอบวตัถุประสงคใ์นเรืองต่อไปนี คือ 

  ค่าถามถี ค่าร้อยละ ใช้เพือวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลักษณะของผูต้อบ

แบบสอบถาม และความคิดเห็นเบืองตน้เกียวกบั เพศ อาชีพ ซึงใชม้าตรวดันามบญัญติัและ

อาย ุระดบัการศึกษา ซึงใชม้าตรวดัจดัอนัดบั 

  ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ใช้เพือวิเคราะห์และอธิบาย

ความสําคญัและคิดเห็นของตวัอย่างในเรืองปัจจยัทางจิตวิทยาและคุณภาพการบริการที

ส่งผลต่อความเชือมนัในการใช้บริการของบริษทั โบชิ ไทยแลนด์ จาํกดั ซึงใช้มาตรวดั

อนัตรภาค (อา้งอิงระบุชือและปี) ซึงผลการศึกษาทีไดจ้ะเป็นการตอบวตัถุประสงคที์ศึกษา

ไว ้

1. เพือสํารวจความสําคญัของปัจจยัทางจิตวิทยาและคุณภาพการบริการทีส่งผลต่อ

ความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทั โบชิไทยแลนด ์จาํกดั 



 2. เพือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาและคุณภาพการบริการทีส่งผลต่อ

ความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทั โบชิไทยแลนด ์จาํกดั 

 สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้พือการทดสอบสมมุติฐานสําหรับการตอบวตัถุประสงค์

ของการศึกษาทีตงัไวว้่า เพือสํารวจความสําคัญของปัจจยัทางจิตวิทยาและคุณภาพการ

บริการทีส่งผลต่อความเชือมันในการใช้บริการของบริษัท โบชิไทยแลนด์ จาํกัด ซึง

วเิคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ในรูปของการส่งผลระหว่างตวัแปรอิสระทีใช่มาตรวนัอนัตรภาค

และตวัแปรตามทีใชม้าตรวดัอนัตรภาคเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติ การวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหูคูณ 

 เป็นกรณีทีผูว้ิจ ัยต้องการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของอิทธิพล

ระหว่างตวัแปรอิสระทีใชม้าตรวดัอนัตรภาค ซึงมีจาํนวนตวัแปรอิสระมากกว่า1 ตวัทีอาจ

ส่งผลต่อตวัแปรตาม ตวัทีใชม้าตรวดัอนัตรภาค 

ผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาส่วนที 1: คุณสมบตัิและความคิดเห็นในเรืองทวัไป 

 1.1 ผลการศึกษาเรืองคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ 

      ผลการศึกษาเรืองคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ จ ํานวนของผูต้อบ

แบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ สถิติทีนาํมาใชค้ือค่าความถี

และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามคุณสมบตัิทางประชากรศาสตร์ (n = 200 

คน) 

 .5  ผลการศึกษา สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย คิดเป็นร้อยละ 

52 มีอายุระหว่างระหว่าง 25 – 40ปี คิดเป็นร้อยละ 72.5 และเมือสอบถามเกียวกบัระดบั

การศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

คิดเป็นร้อยละ 68 นอกจากนียงัสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพเป็น ราชกาล/

รัฐวสิาหกิจมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 86 



ผลการศึกษาส่วนที 2: เป็นคาํถามเกียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเรือง

ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการและความเชือมนัในการใช้บริการของ

บริษทัฯ 

 ผลการศึกษาในส่วนนี เกียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ

และความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัฯสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าเฉลียและส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน  

ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของผูที้ตอบแบบสอบถาม

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

อธิบายไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยปัจจยัดา้นจิตวทิยา

เมือพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละประเภทพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความมนัใจในการใช้

บริการ 

สูงทีสุด.... (X=4.2650   SD=0.73312)

ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัควา

ดา้นคุณภาพการบริการ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเจา้หนา้ทีมีความกระตือรือร้นและเตม็ใจในการใหบ้ริการ

 สูงสุดที (X=4.3650   SD=0.70303)

 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูที้ตอบ

แบบสอบถามความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัฯ

 ความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัฯ 

คาํถามแต่ละประเภทพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ท่านพึงพอใจกับความชํานาญและ

ประสบการณ์ของพนกังาน 

เป็นคาํถามเกียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเรือง

ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการและความเชือมนัในการใช้บริการของ

ผลการศึกษาในส่วนนี เกียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ

และความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัฯสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าเฉลียและส่วน

ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของผูที้ตอบแบบสอบถาม

อธิบายไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยปัจจยัดา้นจิตวทิยา (X=4.1354 

เมือพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละประเภทพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความมนัใจในการใช้

SD=0.73312)  

ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของผูที้ตอบแบบสอบถามปัจจยั

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ(X=4.2009 SD=0.60353) เมือพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละประเภท

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเจา้หนา้ทีมีความกระตือรือร้นและเตม็ใจในการใหบ้ริการ

(X=4.3650   SD=0.70303) 

นเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูที้ตอบ

แบบสอบถามความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัฯ 

ความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัฯ (X=4.2286 SD=0.64144)

คาํถามแต่ละประเภทพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ท่านพึงพอใจกับความชํานาญและ

ประสบการณ์ของพนกังาน  

เป็นคาํถามเกียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเรือง

ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการและความเชือมนัในการใช้บริการของ

ผลการศึกษาในส่วนนี เกียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ

และความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัฯสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าเฉลียและส่วน

ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของผูที้ตอบแบบสอบถาม

(X=4.1354  SD=0.57015) 

เมือพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละประเภทพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความมนัใจในการใช้

มสาํคญัของผูที้ตอบแบบสอบถามปัจจยั

เมือพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละประเภท

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเจา้หนา้ทีมีความกระตือรือร้นและเตม็ใจในการใหบ้ริการ 

นเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูที้ตอบ

(X=4.2286 SD=0.64144) เมือพิจารณาขอ้

คาํถามแต่ละประเภทพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ท่านพึงพอใจกับความชํานาญและ



สูงสุดที (X=4.2700   SD=0.76158) 

 ในขณะทีมีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีระดบัความคิดเห็นและความสาํคญัค่อนขา้งมาก

ในขอ้คาํถามทีเหลือ 

ผลการศึกษาส่วนที 3 : ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

 ผลการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรในทีนีเป็นผลการศึกษาทีนําไปสู่

ผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานของการวิจยัทีไดน้าํเสนอไว ้สถิติทีใชค้ือ การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ  

 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระจาํนวน 2 ตัว ได้แก่ ปัจจยัด้านจิตวิทยา และ

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ กบัความเชือมนัในการใช้บริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์

จาํกดั ซึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวในทีนีเป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการมีอิทธิพลต่อกนั 

คําอธบิาย 

 ผลการศึกษาตามอธิบายไดว้่า ตวัแปรดา้นจิตวิทยาส่งผลต่อความเชือมนัในการใช้

บริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์จาํกดั อย่างมีนยัยะสาํคญัทางสถิติ (P=0.01*) และปัจจยั

ด้านคุณภาพบริการจะส่งผลต่อความเชือมนัในการใช้บริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์

จาํกดัอยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติ (P=0.00*) โดยทีตวัแปรอิสระทุกตวัเป็น อิสระต่อกนัคิด

เป็นร้อยละ 68.3 (R2=0.683) (F=212447, P≤0.000*) ทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยพิจารณา

จากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบว่ามีค่าตาํกว่า 0.05 ในขณะเดียวกนัยงัพบว่าตวั

แปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์ จาํกดั 

แตกต่าง อยา่งมีนยัยะสาํคญั กล่าวคือตวัแปรอิทธิพลดา้นคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความ

เชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์ จาํกดัมากทีสุด (beta=0.679) ตามดว้ยตวั

แปรจิตวทิยา (beta=0.225) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 



สรุปผลการศึกษาเรืองอทิธพิลระหว่างตัวแปร            

ผลการศึกษาอธิบายได้ว่า

เชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์ จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05  

 โดยพิจารณาจากค่า 

สมมติฐานที 1 และสมมติฐานที 

ผลการทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานท ี1: กลุ่มลูกคา้ทีใชบ้ริการกบับริษทัโบชิไทยแลนด์จาํกดั ทีมีปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

ไดแ้ก่ การจูงใจ, การรับรู้, 

ใชบ้ริการของบริษทั โบชิ ไทยแลนด ์จาํกดั

 ผลสรุป คือ ยอมรับสมมติฐานที 

สมมติฐานท ี2: คุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ

ความน่าเชือถือ, การตอบสนอง

เชือมนัในการใชบ้ริการ 

 ผลสรุป คือ ยอมรับสมมติฐานที 

5. สรุป และอภิปราย 

 1. สรุป 

 1.1 สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และ

ระดบัการศึกษา สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามทีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

สรุปผลการศึกษาเรืองอทิธพิลระหว่างตัวแปร                                                          

ผลการศึกษาอธิบายได้ว่าปัจจัยด้านจิตวิทยาและคุณภาพบริการส่งผลต่อความ

เชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์ จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรอิสระยอมรับ กับ

และสมมติฐานที 2  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

กลุ่มลูกคา้ทีใชบ้ริการกบับริษทัโบชิไทยแลนด์จาํกดั ทีมีปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

 การเรียนรู้, ความเชือมนัและทศันคติส่งผลต่อความเชือมนัในการ

ใชบ้ริการของบริษทั โบชิ ไทยแลนด ์จาํกดั 

ผลสรุป คือ ยอมรับสมมติฐานที 1 

คุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ

การตอบสนอง, ความเชือมนั, การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ น่าจะมีผลต่อความ

ผลสรุป คือ ยอมรับสมมติฐานที 2 

สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และ

ระดบัการศึกษา สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามทีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

                 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาและคุณภาพบริการส่งผลต่อความ

เชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์ จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

ของแต่ละตวัแปรอิสระยอมรับ กับ

กลุ่มลูกคา้ทีใชบ้ริการกบับริษทัโบชิไทยแลนด์จาํกดั ทีมีปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

ความเชือมนัและทศันคติส่งผลต่อความเชือมนัในการ

คุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ, 

การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ น่าจะมีผลต่อความ

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และ

ระดบัการศึกษา สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามทีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย



โดยมีอายุอยู่ในช่วง 25-40 ปี ในขณะทีอาชีพซึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอยู่

นนัคืออาชีพราชกาล/รัฐวสิาหกิจ ซึงส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

 1.2 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์

ผลการศึกษาทีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่  

ผลสรุปความคิดเห็นของประสบการณ์ในการใช้บริการ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยั

ดา้นคุณภาพบริการ พบว่าผูต้อบ แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในระดบัค่อนขา้ง

สูงในทุกหัวข้อความคิดเห็นในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารทางการตลาดพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ค่อนขา้งสูงในทุกหัวขอ้และ ความเชือมนัในการ

บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ระดับความเชือมนัในการบริการมาก 

โดยเฉพาะดา้นคุณภาพบริการจะมีระดบัสูงทีสุด 

 

ผลสรุปการศึกษาทีตอ้งการวิเคราะห์ว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยาและคุณภาพบริการส่งผล

ต่อความเชือมนัในการบริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์จาํกดัจากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้น

จิตวิทยาและคุณภาพบริการส่งผลต่อความเชือมนัในการบริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์

จาํกดั ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีเสนอไวอี้กดว้ย 

 

2. การอภปิราย 

การอภิปรายในเรืองนีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพือเปรียบเทียบกับแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นลาํดบัต่อไปนี 

2.1 ผลการศึกษาทีพบวา่ปัจจยัดา้นจิตวทิยาและคุณภาพบริการส่งผลต่อความเชือมนั

ในการบริการของบริษทัโบชิไทยแลนด ์จาํกดั มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zeithamal, 



Parasuraman  & Berry (1990) ทีอธิบายว่าคุณภาพการให้บริการ(Service Quality) 

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบของคุณภาพการใหบ้ริการและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

(รวิสรา แซ่โงว้, 2560) ทีอธิบายว่าการศึกษาปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล ปัจจยัความเชือมนั

และปัจจยัการบริการความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้นการศึกษาครังนีว่าปัจจยั

ดา้นจิตวิทยาและคุณภาพบริการส่งผลต่อความเชือมนัในการบริการของบริษทั 

โบชิไทยแลนด ์จาํกดั 

3 ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 

  3.1. ปัจจยัทีทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์

จาํกดั 

3.1.1 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

3.1.2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใชบ้ริการ 

3.2 ปัจจยัด้านจิตวิทยา ทีมีผลต่อความเชือมนัในการใช้บริการของบริษทัโบชิไทยแลนด์

จาํกดั 

3.2.1 เชือมนัและทศันคติ 

3.2.2 การเรียนรู้ 

3.2.3 การรับรู้ 

 3.3 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ทีมีผลความเชือมนัในการใชบ้ริการของบริษทัโบชิไทย

แลนดจ์าํกดั ควรใหค้วามสาํคญัตามลาํดบั 

3.3.1 ความเชือมนั 

3.3.2 การรู้จกัและการเขา้ใจลูกคา้ 



3.3.3 การตอบสนอง 

 3.4 ความเชือมันในการใช้บริการของบริษัทโบชิไทยแลนด์จ ํากัด ทีองค์กรควรให้

ความสาํคญัในเรืองต่อไปนี ตามลาํดบั 

3.4.1 ความเชือมนักบัการบริการของเจา้หนา้ทีทีตอบสนองความตอ้งการของท่าน

เป็นอยา่งดี 

3.4.2 ความเชือมนัทีจาํบอกต่อใหผู้อื้นมาใชบ้ริการ 

4 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป 

 4.1 ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งประชากรอืนๆ เพือขยายผลการศึกษาให้กวา้งมากขึน 

เพือนาํผลมาเปรียบเทียบเพือให้ได้ความรู้มุมมองทีกวา้งขึนซึงจะสรุปเป็นภาพรวมของ

ประชากรทีเข้ารับการบริการประเภทนี ได้ชัดเจนเพิมมากขึนมีความคิดเห็นและลาํดับ

ความสาํคญัต่อการบริการอยา่งไร 

 4.2 ผูว้ิจยัครังต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอืน เช่น วิจยัเชิงคุณภาพ

ร่วมดว้ยเพือประโยชนอื์นๆต่อไป 

 4.3 ผูว้ิจยัครังต่อไปอาจเลือกใชส้ถิติอืนๆ ทีทาํใหผ้ลการศึกษามีความชดัเจนมากขึน
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