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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์ จําแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  และศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คณุภาพการให้บริการ และความพึงพอใจ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ ใช้บริการรถแท็กซ่ี
มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉล่ีย ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการโดยรวม  และรายด้าน ได้แก่  ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ  ด้านการตอบสนองลกูค้า  ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลกูค้า  และด้านการเข้าใจและรู้จกัลกูค้า อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ยกเว้นด้านความเช่ือมัน่ไว้วางใจได้ อยู่ในระดบัมาก  และความพงึพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง  จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ  ระดบัการศึกษา  และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการรถแท็กซ่ี
มิเตอร์ ด้านความถ่ีท่ีใช้บริการครัง้ต่อเดือน และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อเดือน แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนีย้งัพบว่า คณุภาพการให้บริการ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลกูค้า และความพงึพอใจ มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์ ด้านความถ่ีท่ีใช้บริการครัง้ต่อเดือน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ
คณุภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองลกูค้า และความพงึพอใจ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์ ด้าน
คา่ใช้จ่ายในการใช้บริการตอ่เดือน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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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  

1 Lecturer of  Marketing Program, Faculty of  Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University 
Email: nattapong.te@ssru.ac.th 

SSRU Journal of Management Science
Vol.4 No.2 July - December 2017

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ 97


