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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของลูกคาตอคุณภาพการบริการของศูนยบริการ
รถยนตโตโยตา บอดี้ เซอรวิส บางนา ตามแนวคิดของพาราสุรามานและคณะ รวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม กลุ มตั ว อยา งได แก ผูเขารับ บริการจํานวน 300 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชส ถิติเชิง
พรรณนา (ประกอบดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และใชสถิติเชิง
อนุมาน (ประกอบดวย Step-wise Linear Regression)
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มาเขารับบริการสวนใหญเปนผูชาย อายุเฉลี่ยอยู
ระหวาง 31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดมากกวา 40,000 บาท มีอาชีพเปนเจาของ
กิจการ ธุรกิจสวนตัว คาขาย หรือ อาชีพอิสระ รุนรถสวนใหญเปนรถยนตนั่ง ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจของลูกคาเปนลําดับที่หนึ่งไดแก ปจจัยดานความนาเชื่อถือและปจจัยดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริ การ รองลงมาเปนป จจัยดานความเปนรู ปธรรมของการบริการ ปจจั ยดานการสรางความ
เชื่อมั่น และปจจัยดานการดูแลเอาใจใส ตามลําดับ การรับรูดานคุณภาพการบริการของลูกคาโดยรวม
อยูใ นระดับดี และรับรูสูงที่สุดในดานการตอบสนองตอผูรับบริการและดานการดูแลเอาใจใส
การรับรูคุณภาพในการรับบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดาน
การสรางความมั่นใจ และ ดานการดูแลเอาใจใส มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็น
ดานความพึงพอใจโดยรวมและการรับรูคุณภาพในการรับบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ
ดานการสรางความมั่นใจ และ ดานการดูแลเอาใจใส มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับความ
จงรักภักดีของลูกคา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ยกเวนแตการตอบสนองตอลูกคาไมมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นดานความพึงพอใจโดยรวมและความจงรักภักดีของลูกคา
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ABSTRACT

The purpose of this research were aimed to evaluate the service quality perception of the Toyota Body Service at Bangna branch according to the concept of
Parasuraman and fellows. The research sample group was customer who were service in Toyota Body Service totally 300 sets; a questionnaire was used as a tool to
evaluate the quality of service to collect data, processed by a computer program.
The statistics used in data analysis were Percentage, Frequency, Mean, Standard Deviation, the analysis of Linear Regression with Stepwise.
The finding were as follow, customer or samples of the study, of the Toyota
Body Service were mostly males; mostly aged between 31-40 years; mostly graduated bachelor degree; mostly earned income more than 40,000 baht; mostly company
owner or business owner or freelance; mostly small passenger car such as vios, soluna and mostly service in general repair more than maintenance service.
Customer have a level of expectation on Reliability and Responsiveness were
most important effect to their satisfaction and followed by Tangibles Assurance and
Empathy respectively. Overall service quality perception of Toyota Body Service was
evaluated in good level and received highest score at Responsiveness and Empath.
Service quality perception level of Tangibles Reliability Assurance and Empathy were relate to customer satisfaction and Service quality perception level of Tangibles Assurance and Empathy were relate to customer loyalty, with the statistical
significance at the level 0.05; except Responsiveness only.

