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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านประสบการณ์ในการใช้ระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ของผู้บริโภคทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการใช้กลุม่ตวัอยา่งประชากรท่ีใช้รถยนต์นัง่สว่นบคุคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

เข้ามาสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ท่ีศนูย์บริการทัง้หมด 26 แหง่ จํานวน 400 ตวัอยา่ง ทําการ

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Window ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกตา่งโดยใช้คา่การวิเคราะห์ความแตกตา่งทดสอบคา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว และถ้าพบความแตกตา่งจะทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) 

 ผลการวิจยัสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรส มีอาย ุ 31-40 ปี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้ตอ่

เดือน 20,000 - 29,999 บาท วฒุิการศกึษาสงูสดุปริญญาตรี สว่นมากมีระยะเลขกิโลเมตรตัง้แต ่25,000 ถงึ 50,000 

กิโลเมตรโดยใช้รถยนต์รุ่น CIVIC ปีของรถยนต์ปี2003-ปี2004 ใช้ทิศทางท่ีต้องการให้ลมออกหน้ามากสดุ ใช้รถยนต์

บริเวณใจกลางเมืองมากใช้รถยนต์ระยะทาง 101 - 150 กิโลเมตรตอ่ 1 วนัและพบเจอสภาพการจราจรติดขดัช่วงเวลา

ไปทํางานมีการตดัสนิใจในการสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์โดยมาจากเพ่ือน / ญาติ / คนใน

ครอบครัว ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานได้ผลดงันี ้

1. ด้านตวัสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัระบบปรับอากาศท่ีได้มาตรฐานเม่ือ

เทียบกบัระบบปรับอากาศย่ีห้ออ่ืน ๆ และความเช่ือมัน่ในด้านคณุภาพของระบบปรับอากาศรถยนต์ และปัญหาท่ีเกิด

จากระบบปรับอากาศเกิดจากคณุภาพของสนิค้า  

2. ความคุ้มคา่ของระบบปรับอากาศรถยนต์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัอายกุารใช้งานชิน้สว่นระบบปรับ

อากาศมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม และรู้สกึคุ้มคา่ในเร่ืองระยะเวลาในการรับประกนัชิน้สว่นระบบปรับอากาศรถยนต์ 

และราคาของคา่เปล่ียนชิน้สว่นระบบปรับอากาศอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัพนกังานท่ีให้บริการตามศนูย์บริการมีการเอาใจใส่

ดแูลลกูค้าเป็นอยา่งดี และพนกังานท่ีให้บริการตามศนูย์บริการมีจํานวนเพียงพอกบัความต้องการใช้บริการของลกูค้า 

และศนูย์บริการมีบคุลากรผู้ให้บริการท่ีมีความรู้ความชํานาญระบบปรับอากาศรถยนต์ 

4. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัสภาพภมูิอากาศมีผลตอ่การทํางานระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ และสภาพอากาศท่ีร้อนมีผลตอ่การใช้งานระบบปรับอากาศรถยนต์ท่ีมากขึน้ และการจอดรถ

กลางแจ้งตลอดทัง้วนัมีผลตอ่การใช้งานระบบปรับอากาศรถยนต์ท่ีมากขึน้ 
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5. ด้านกระบวนการ และระยะเวลาให้บริการผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการท่ีศนูย์บริการมีการจดัลําดบั

รถท่ีเข้าใช้บริการได้ถกูต้องเหมาะสม และศนูย์บริการมีการให้บริการเป็นลําดบัขัน้ตอนถกูต้องของงาน และได้รับ

ความสะดวกเป็นอยา่งดีในระหวา่งกระบวนการสง่คืนและสง่ซอ่ม 

ABSTRACT 
 This research aimed to study personal status and experience of using automotive air condition 

system that effect warranty claim for automotive air conditioning systems in Bangkok Metropolitan area. 

The data was collected from 400 samples group of private car owners in Bangkok Metropolitan that claim 

for air condition system at 26 car service center, using method of data collection by means of 

questionnaire to the sample groups and bring the data from the surveying to analysis with SPSS program 

for Windows using statistical values of frequency, percentage, independent t-test and one-way ANOVA. 

The LSD (Least Significant Difference) was used if a difference was found.  

 The results showed that most were males married status aged 31 to 40, having occupation as 

employees in private companies, most of them have monthly income between 20,000-29,999 baht per 

month, having educational with a bachelor’s degree. The results also showed that the using of car is 

between 25,000 to 50,000 kilometer which using Honda Civic year 2003-2004, mostly want air condition 

to blow from the front, car is used in the middle of the city around 101 to 150 kilometer usage per day 

which face traffic jam during travelling to work, decision to made a warranty claim for air condition system 

is from friend/cousin and family member. The analytical results are found as follows: 

 1. For automotive air conditioning product, the consumers concentrate on the standard quality of air 

condition system when comparing to others brand in the market, also the reliability of quality of the air 

condition system product and defect from poor quality product of air condition system.   

 2. For automotive air conditioning value, the consumers consider about proper life working time for 

each component in air condition system, worth value for warrantee time of each component also proper 

price for replacement of each component of air condition system.  

 3. For customer service, the consumers concentrate on good service mind of customer service in 

the car service center, enough customer service personnel for customer demand in car service center as 

well as well knowledge of technician who service air condition system. 

 4.  For physical environment, the consumers concentrate on the weather which effect to car’s air 

condition system, the hot weather will affect more load of car’s air condition system and parking the car 

under the sun light will get more load of car’s air condition system as well. 

 5. For process and timing for service, the consumers concentrate on proper queue up of the car 

order to be serviced, car service center provide good service by the proper job sequence and 

conveniently while waiting during warranty claim. 

 



บทนํา   

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตร้อนขึน้ของโลกโดยมี

สภาพภมิูอากาศเป็นแบบเขตร้อน  มีอณุหภมูิเฉล่ียทัง้

ปีอยูท่ี่ 18 - 34 องศาเซลเซียสโดยมีฤดฝูนและฤดแูล้ง

สลบักนัอยา่งชดัเจน โดยมีช่วงฤดรู้อนนานกว่า 3 

เดือน สง่ผลให้ในปัจจบุนัธุรกิจยานยนต์ทกุย่ีห้อจะต้อง

มีระบบปรับอากาศรถยนต์ ดงันัน้นอกจากตวัรถยนต์

จะต้องพร้อมใช้งานแล้วระบบปรับอากาศก็

เช่นเดียวกนัจะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาและท่ี

สําคญัจะต้องทํางานได้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั 

ระบบทําความเยน็ท่ีมีการใช้งานยอ่มมีการสกึหรอ

ความเสียหายเกิดความทรุดโทรมเพราะฉะนัน้การ

บํารุงรักษา การตรวจสอบ การซอ่มแซม จงึเป็นเร่ืองท่ี

จําเป็นสําหรับเจ้าของรถ หากมีความเอาใจใส ่ รักษา

ดแูลหมัน่ตรวจสอบตอ่ระบบปรับอากาศ รักษาความ

สะอาดภายในรถยนต์  สงัเกตความผิดปกติท่ีเกิดขึน้

จากระบบปรับอากาศจากการใช้งานท่ีปกติ  

 จากข้อมลูของบริษัทผู้ผลติระบบปรับอากาศ

รถยนต์ฮอนด้า อตัรางานจํานวนสนิค้าท่ีสง่คืนและสง่

ซอ่มสนิค้าเทียบกบัจํานวนสนิค้าทําการตรวจสอบแล้ว

ไมพ่บปัญหาตัง้แต ่ มกราคมปี 2550 จนถึงเดือน 

กรกฎาคมปี 2553 รวมทัง้หมด 147 ศนูย์บริการ แสดง

วา่อตัราจํานวนสนิค้าท่ีสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้ามี

แนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เม่ือเทียบจํานวนชิน้งานท่ีทํา

การตรวจสอบแล้วไมพ่บปัญหา แสดงวา่ไมว่า่ยอด

จํานวนสนิค้าท่ีสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้ามีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้หรือลดลงยอดงานท่ีทําการตรวจสอบแล้วไม่

พบปัญหายงัคงมีแนวโน้มท่ีสงูขึน้ ในปี 2551 ยอด

สนิค้าท่ีสง่คืนและสง่ซอ่มมีอตัราท่ีลดลงเม่ือเทียบกบั

ยอดสนิค้าท่ีสง่คืนและสง่ซอ่มในปี 2550 แตย่อดสนิค้า

ท่ีตรวจสอบแล้วไมพ่บปัญหามีการเปล่ียนแปลงไมม่าก 

 จากข้อมลูท่ีได้กลา่วข้างต้นจงึเป็นประเดน็

ปัญหาท่ีให้ทําการศกึษาปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่

การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย   
1. เพ่ือศกึษาปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่งานการ

สง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศของรถยนต์  

2. เพ่ือศกึษาความคิดเหน็ของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การ

สง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศของรถยนต์ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจัิย 

1.  นําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้สงูสดุ 

2.  นําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการบริการ

ของศนูย์บริการและอปุสรรคของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การ

การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์  

3.  นําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการให้บริการในการสง่คืน

และสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศของรถยนต์  

4.  นําผลการวิจยัมาพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือ

แข่งขนักบัผู้ผลติระบบปรับอากาศรถยนต์รายอ่ืนๆ  

ขอบเขตของการวจัิย  
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ทําการวิจยั

ประชาชนท่ีเข้ามาสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับ

อากาศรถยนต์ฮอนด้าท่ีศนูย์บริการในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลทัง้หมด 26 ศนูย์บริการ รวมทัง้หมด 400 ชดุ 

2. ระยะเวลาการวิจยั ดําเนินการระหวา่งเดือน

กนัยายน  2553 - มกราคม 2554 

สมมตฐิานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ลกัษณะข้อมลู

ทัว่ไปของผู้บริโภคแตกตา่งกนั มีผลตอ่การสง่คืนและ

สง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศของรถยนต์ท่ีแตกตา่ง

กนั 

 2.  ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการใช้ระบบปรับ

อากาศรถยนต์ ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การสง่คืนและสง่

ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศของรถยนต์แตกตา่งกนั 

กรอบแนวคิด 



 
รูปที 1 กรอบแนวคิด 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีสนใจศกึษาข้อมลู  คือ  ผู้ ท่ีเข้ามา

สง่คืนและสง่ซอ่มระบบปรับอากาศรถยนต์ท่ีอยูใ่น

ระยะรับประกนัและพ้นระยะเวลาในการรับประกนั ท่ี

เข้ามาศนูย์บริการฮอนด้าในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  โดยปริมณฑลแบ่งออกเป็น 4 จงัหวดั

ประกอบไปด้วย ปทมุธานี นนทบรีุ  สมทุรสาคร และ

สมทุรปราการ  

 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรการคํานวณ

ประชากรกลุม่ตวัอยา่งแบบท่ีไมท่ราบจํานวนประชากร           

(กลัยา วานิชย์บญัชา,  2546)  ท่ีระดบัความน่าจะเป็น

ของประชากรเท่ากบั 0.5 คา่ Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% และมีคา่ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะได้ผล

เทา่กบั 384.16 หรือ ประมาณ 385 ตวัอย่าง โดย

สํารองไว้ 4% หรือเทา่กบั 15  ตวัอยา่ง รวมเป็น 400 

ชดุตวัอยา่ง 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่  (Cluster Sampling) 

เป็นการสุม่ตวัอยา่งโดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่โดย

ท่ีประชากรในกลุม่เดียวกนัจะมีทกุลกัษณะปะปนกนั

อยู ่

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 

 ใช้แบบสอบถามให้ผู้ ท่ีตอบคําถามตอบด้วย

ตนเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูซึง่

ออกแบบวตัถปุระสงค์ของการศกึษาโดยแบง่

แบบสอบถามเป็น 3 สว่น ดงันี ้



 สว่นท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ สถานภาพ อาย ุอาชีพ รายได้ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ โดยมีลกัษณะคําถามเป็น แบบ

หลายตวัเลือกและเลือกตอบคําถามเพียงคําตอบเดียว

ซึง่จะตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

 สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัประสบการณ์ในการใช้

ระบบปรับอากาศของรถยนต์ ประกอบด้วย ระยะเลข

กิโลเมตรของรถยนต์ท่ีทา่นใช้  ประเภทของรถยนต์ 

(รุ่น) ท่ีทา่นใช้  ปีของรถยนต์ทา่นท่ีซือ้  ความถ่ีในการ

นํารถยนต์ของท่านในการเข้ารับการดแูลรักษา

ประมาณ  ชนิดของระบบปรับอากาศรถยนต์ท่ีใช้  

ระดบัในการปรับทําความเยน็ท่ีทา่นใช้ประจํา  ระดบั

ในการปรับแรงลมท่ีทา่นใช้ประจํา  ทิศทางท่ีต้องการ

ให้ลมออกท่ีทา่นใช้ประจํา  ความเร็วโดยเฉล่ียท่ีใช้ใน

การขบัรถปกติในแตล่ะวนัและส่ือหลกัท่ีมีผลตอ่การ

ตดัสนิใจในการสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับ

อากาศรถยนต์ โดยมีคําถามเป็นแบบหลายตวัเลือก

และเลือกตอบคําถามเพียงคําตอบเดียวซึง่จะตรงกบั

ความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

 สว่นท่ี  3  ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืน

และสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศของรถยนต์ซึง่

ประกอบด้วย  5 หวัข้อหลกั ๆ  คือ  ด้านตวัสนิค้าระบบ

ปรับอากาศรถยนต์  ด้านความคุ้มคา่ของระบบปรับ

อากาศรถยนต์  ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ   ด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านกระบวนการ และ

ระยะเวลาให้บริการ เป็นคําถามแบบประเมินคา่  

แบง่เป็น 5  ระดบัความสําคญั  และได้กําหนดเกณฑ์

การให้คะแนน  (นราศรี  ไววนิชกลุ  และ ชศูกัด์ิ  อดุม

ศรี,  2549  : 145 - 149) 

สรุป 

สรุปผลการวจัิย  

 สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูด้าน

ประชากรศาสตร์ ลกัษณะข้อมลูทัว่ไป และ 

ประสบการณ์ในการใช้ระบบปรับอากาศรถยนต์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบผู้ตอบแบบสอบถามโดยสว่น

ใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรส มีอาย ุ31 - 40 ปี 

มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้ตอ่เดือน 

20,000 - 29,999 บาท มีวฒุิการศกึษาสงูสดุปริญญา

ตรี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เข้ามาสง่คืนและสง่

ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์โดยรวมระยะเลข

กิโลเมตรตัง้แต ่25,000 ถงึ 50,000 กิโลเมตรมากท่ีสดุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้รถยนต์รุ่น CIVIC สว่น

ใหญ่เข้ามาสง่คืนและสง่ซอ่มสินค้าระบบปรับอากาศ

รถยนต์โดยปีของรถยนต์ปี 2003 - ปี 2004มีความถ่ีใน

การนํารถยนต์ของทา่นในการเข้ารับการดแูลรักษา 1 

ครัง้หรือมากกว่าในรอบระยะเวลา 6 เดือน ผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้ชนิดของระบบปรับอากาศ

ระบบดิจิตอล (ออโต้) มากท่ีสดุ ใช้ระดบัในการปรับทํา

ความเยน็ปานกลาง ใช้ระดบัในการปรับแรงลมปาน

กลางมากสดุใช้ทิศทางท่ีต้องการให้ลมออกหน้ามาก

สดุ ใช้รถยนต์บริเวณใจกลางเมืองมากท่ีสดุ ใช้รถยนต์

ระยะทาง101 - 150 กิโลเมตรตอ่ 1 วนัมากสดุ สว่น

ใหญ่พบเจอสภาพการจราจรติดขดัช่วงเวลาไปทํางาน

มากท่ีสดุมีการตดัสนิใจในการสง่คืนและสง่ซอ่มสินค้า

ระบบปรับอากาศรถยนต์โดยมาจากเพ่ือน / ญาติ / คน

ในครอบครัวมากท่ีสดุ  

 สว่นท่ี 2 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของปัจจยัในการสง่คืนและสง่ซ่อมสนิค้า ระบบปรับ

อากาศรถยนต์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาก

การศกึษากลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญัตอ่ปัจจยัของ

ผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา่กลุม่ตวัอยา่งให้ความสําคญัระดบั

ความคิดเหน็ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากเป็น

อนัดบั 1  สว่นอนัดบัท่ี 2 ให้ความสําคญักบัด้าน

บคุลากรผู้ให้บริการ  อนัดบัท่ี 3 ให้ความสําคญักบั

ด้านตวัสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ อนัดบัท่ี 4 ให้

ความสําคญักบัด้านกระบวนการ และระยะเวลา



ให้บริการ และลําดบัสดุท้ายท่ีกลุม่ตวัอยา่งให้

ความสําคญัคือด้านความคุ้มคา่ของระบบปรับอากาศ

รถยนต์ 

 สว่นท่ี 3 เปรียบเทียบปัจจยัของผู้บริโภคในการ

สง่คืนและสง่ซอ่มระบบปรับอากาศรถยนต์ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จากสมมติุฐานการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยั

ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่

ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมุตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
การส่งคืนและส่งซ่อมสนิค้าระบบปรับอากาศ
รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพศท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่

การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางด้านตวั

สนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ ด้านบคุลากรผู้

ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านปัจจยั

ของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้า

ระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลโดยรวม แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ สว่นในด้านความคุ้มคา่ของระบบปรับอากาศ

รถยนต์  ด้านกระบวนการและระยะเวลาให้บริการท่ีไม่

แตกตา่งกนั สถานภาพท่ีแตกตา่งกนั มีผลต่อปัจจยั

ของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้า

ระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทางด้านความคุ้มคา่ของระบบปรับอากาศ

รถยนต์ แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ สว่นใน

ด้านตวัสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ ด้านบคุลากรผู้

ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน

กระบวนการและระยะเวลาให้บริการ ด้านปัจจยัของ

ผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั อายท่ีุแตกต่างกนัมี

ผลตอ่ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการสง่คืนและสง่

ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางด้านตวัสนิค้า

ระบบปรับอากาศรถยนต์ ทางด้านความคุ้มคา่ของ

ระบบปรับอากาศรถยนต์ ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

และระยะเวลาให้บริการด้านปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผล

ตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศ

รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม

ท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

 อาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ปัจจยัของผู้บริโภคท่ี

มีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสินค้าระบบปรับอากาศ

รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางด้าน

ตวัสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ ด้านความคุ้มคา่

ของระบบปรับอากาศรถยนต์ ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

และระยะเวลาให้บริการด้านปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผล

ตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศ

รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม

ท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ  

 รายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีผลต่อปัจจยัของ

ผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทางด้านตวัสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ทางด้านความคุ้มคา่ของระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ด้านกระบวนการและระยะเวลาให้บริการ

ด้านปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่ม

สนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลโดยรวมท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 

 วฒุิการศกึษาสงูสดุท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ปัจจยั

ของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสินค้า

ระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทางด้านตวัสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ทางด้านความคุ้มคา่ของระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทาง



กายภาพ ด้านกระบวนการและระยะเวลาให้บริการ

ด้านปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่ม

สนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลโดยรวมท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 
สมมุตฐิานที่ 2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ระบบปรับอากาศรถยนต์ ที่แตกต่างมีผลต่อปัจจัย
ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการส่งคืนและส่งซ่อมสนิค้า
ระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตกต่างกัน 
 ระยะเลขกิโลเมตรท่ีแตกตา่งกนัทําให้ปัจจยัของ

ผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ประเภทรถยนต์ท่ีแตกตา่งกนัทําให้ปัจจยัของผู้บริโภค

ท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสินค้าระบบปรับอากาศ

รถยนต์ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่ง

กนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ปีของรถยนต์ท่ีแตกตา่ง

กนัทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืน

และสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ทิศทางท่ีต้องการให้ลมออกท่ี

แตกตา่งกนัทําให้ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การ

สง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ บริเวณท่ีใช้รถยนต์ในการเดินทางท่ี

แตกตา่งกนัทําให้ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การ

สง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ระยะทางในการใช้รถยนต์ท่ี

แตกตา่งกนัทําให้ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การ

สง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ สภาพการจราจรท่ีพบเจอในแตล่ะ

วนัท่ีแตกตา่งกนัทําให้ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

สง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติส่ือท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจในการ

สง่คืนและสง่ซอ่มระบบปรับอากาศรถยนต์ท่ีแตกตา่ง

กนัทําให้ปัจจยัของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การสง่คืนและสง่

ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจัิย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความสําคญักบั

ทางด้านสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพมากท่ีสดุ คือ 

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศของการบริการมี

อิทธิพลตอ่การสง่คืนและสง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับ

อากาศรถยนต์ โดยลกูค้าสว่นใหญ่จะคํานงึถงึสภาพ

ภมูิอากาศไมว่า่จะเป็นสภาพอากาศท่ีร้อนซึง่จะมี

ผลกระทบโดยตรงตอ่การทํางานของระบบปรับอากาศ

ท่ีเพิ่มมากขึน้หรือวา่การจอดรถยนต์ไว้ในท่ีกลางแจ้ง

ทัง้วนัจะมีผลกระทบตอ่การใช้ระบบปรับอากาศ

รถยนต์ท่ีมากขึน้และจะสง่ผลกระทบตอ่การสง่คืนและ

สง่ซอ่มสนิค้าระบบปรับอากาศรถยนต์ท่ีเพิ่มมากขึน้

ตามไปด้วย เพราะฉะนัน้ ศนูย์บริการควรให้คําแนะนํา

การใช้ระบบปรับอากาศท่ีถกูต้องให้กบัลกูค้าและการ

อธิบายสร้างความเข้าใจกบัลกูค้าเก่ียวกบั

สภาพแวดล้อมทางกายภาพตา่ง ๆ  ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 

ซึง่จะมีผลตอ่การสง่คืนและสง่ซ่อมสนิค้าระบบปรับ

อากาศรถยนต์ท่ีลดลงและยงัช่วยเพิ่มประสทิธิภาพ

และระยะเวลาการใช้งานระบบปรับอากาศให้ยาวนาน

เพิ่มมากขึน้ 

อ้างองิ 

กลัยา  วานิชย์บญัชา (2546) การวิเคราะห์สถิติ  สถิติ 

สําหรับการบริหารและวิจยั  กรุงเทพฯ :  

ภาควชิาสถิติ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 


