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การรั บรู้ คุณภาพการให้ บริการ และความพึงพอใจ ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้
บริการรถแท็กซี่มเิ ตอร์ ของผู้บริโภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ บริ การรถแท็กซี่มิเตอร์ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ คณ
ุ ภาพการให้ บริ การ และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริ การรถแท็กซี่มิเตอร์ ของผู้บริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การรถแท็กซี่
มิเตอร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคมีการรั บรู้ คุณภาพการให้ บริ การโดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การ ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า และด้ านการเข้ าใจและรู้ จกั ลูกค้ า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้ นด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจได้ อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริ โภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การรถแท็กซี่
มิเตอร์ ด้ านความถี่ที่ใช้ บริ การครัง้ ต่อเดือน และด้ านค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริ การต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ยังพบว่า คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ า และความพึงพอใจ มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ บริ การรถแท็กซี่มิเตอร์ ด้ านความถี่ที่ใช้ บริ การครัง้ ต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านการตอบสนองลูกค้ า และความพึงพอใจ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การรถแท็กซี่มิเตอร์ ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริการต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: คุณภาพการให้ บริการ ความพึงพอใจ พฤติกรรมผู้บริโภค
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Abstract
The purposes of this research are to make comparisons in respect of the behaviors
on the usage services of metered taxi classified by the demographic factor and to study the
influence of the perceived on service quality having the effect on usage behaviors of metered
taxi services of consumers in Bangkok Metropolitan Areas. The samples used in this research
are 400 metered taxi service users in Bangkok Metropolitan Areas and use questionnaire as
the tool for collecting the data. Analysis statistics are mean, t-test, one-way ANOVA and
multiple regression analysis by using statistical package for social science.
Results of the research reveal that the consumers perceived the overall quality of
services in each aspect include tangible, responses, assurance and empathy of customers are
rated at the moderate level. Whereas, the aspect of the reliability are rated at the high level,
and satisfaction are rated at the moderate level. Results from the hypothesis testing show that
consumers who have different sex, education and monthly income have different service
usage behavior of metered taxi on the aspect of the frequency of service using per month, and
the spending of service per month at significant level 0.05. In addition, the service quality on
the aspect of the assurance and satisfaction have the effect on the usage behaviors of metered
taxi services on the aspect of the frequency of services using per month at significant level
0.05. Moreover, service quality on the aspect of responses and satisfaction have the effect on
the service usage behavior of metered taxi on the aspect of expenses per month at significant
level 0.05.
Keywords: Service Quality, Satisfaction, Consumers’Behavior
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