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บทคดัยอ่ 

 การวิจยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาข้อมูลทัว่ไปของผู้รบับริการที่มีผลกบัพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่
ศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช เพื่อศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ินครศรธีรรมราช เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความ
ตัง้ใจของผูร้บับรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช และเพื่ อ
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความภัคดีต่อสนิค้าและบริการของผู้รบับริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่
ศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูท้ีต่ ัง้ใจมาใชบ้รกิารซ ้า
ทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช จ านวน 400 คน การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ซึง่มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด  

ผลการวจิยัพบว่า (1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูร้บับรกิาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 55.80 มี
อายุระหว่าง 21-35 ปี รอ้ยละ 52.20 มสีถานภาพสมรถแลว้ รอ้ยละ 49.20 มรีะดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 61.20 และ มี
รายได ้10,001-20,000 รอ้ยละ 38.50 ตามล าดบั (2 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูท้ีม่าใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิาร
ฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช พบว่า อายุในการใชง้านของรถ สว่นใหญ่มอีายุการใชง้าน 1-5 ปี รอ้ยละ 45.50 
ความถี่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 ปี รอ้ยละ 53.80  ราคาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร ส่วนใหญ่ 
1,5001 ขึน้ไป รอ้ยละ 43.50 เหตุผลในการมาใชบ้รกิาร สว่นใหญ่ราคาย่อมเยา รอ้ยละ 71.20 บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ใชบ้รกิาร ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส รอ้ยละ 29.50 (3 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิาร
ฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการบรกิารรถยนต์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากรองลงมา คอื ดา้นการบรกิารลกูคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ ดา้นการบรกิารลูกคา้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ตามล าดบั (4 ผลการวเิคราะหค์วามภคัดต่ีอสนิคา้และบรกิารของผูท้ีม่าใช้บรกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคดิว่าศูนยบ์รกิารแห่งนี้
ดูแลท่านได้เป็นอย่างดมีากที่สุด (5 ผลการวเิคราะห์ความตัง้ใจในอนาคตที่มาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บรกิารฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า จะใชบ้รกิารอกีในอนาคต
อย่างแน่นอนมากที่สุด (6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานในข้อที่ 1 ปจัจัยด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราชทีแ่ตกต่างกนั ส่วนปจัจยัดา้นเพศ อายุ 
สถานภาพ และการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้าเทิ ดพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ข้อที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติทรีะดบั 0.05 ขอ้ที่ 3 ความตัง้ใจของผู้รบับรกิารไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บรกิาร
ฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 ขอ้ที ่4 ความภคัดต่ีอสนิคา้และบรกิาร
ของผูร้บับรกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ABSTRACT 

 This research objective to study general information of service recipients affecting the service usage 
behavior at the Honda Service Center Therdphrakiet. To study the relationship between the satisfaction of 
service recipients affecting the service usage behavior at the Honda Service Center Therdphrakiet. To study 
the relationship between the intention of the service recipients affecting the service usage behavior at the 
Honda Service Center Therdphrakiet. And to study the relationship between the goodness of products and 
services of service recipients affecting the service usage behavior at the Honda Service Center Therdphrakiet 
Nakhon Sri Thammarat. 400 people. This research is quantitative research.  The questionnaire was used as 
a research tool. This is a closed-end question.  
 The research found that(1 General information of service recipients found that most of the sample 
groups were male 55.80 percent, aged between 21-35 years 52.20 percent, had a car status 49.20 percent, 
had a bachelor's degree 61.20 percent and income 10,001-20,000 38.50 percent. (2 Results of behavior 
analysis of those who use the service repeatedly at the Honda Service Center  Therdphrakiet Nakhon Sri 
Thammarat. Found that the age of the car most of them are 1-5 years old 45.50 percent. Frequency of 
service usage per time most less than 1 year, 53.80 percent. The average price per use of most services 
1,5001 baht up 43.50 percent. Reasons for using the service most of the price is cheap 71.20 percent. 
Persons influencing the use of services most of them are married couples 29.50 percent. (3 results of 
satisfaction analysis in using the service repeatedly at the Honda Service Center Therdphrakiet Nakhon Sri 
Thammarat. When considering each aspect, it was found that the car service overall picture is at a high level 
followed by customer service. The overall picture is at a high level (0.730) and customer service overall 
picture is at a high level respectively. (4 Results of the analysis of good products and services of those who 
use the service repeatedly at the Honda Service Center Therdphrakiet Nakhon Sri Thammarat Overall at a 
high level When considering each item, it was found that You think that this service center takes care of you 
most well (5 results of future intentions that use the service repeatedly at the Honda Service Center 
Therdphrakiet Nakhon Sri Thammarat The overall picture is at a high level When considering each item, it is 
found that the service will be used in the future most certainly .  (6 The results of the hypothesis analysis (1 
different monthly income factors have an effect on repeated service usage behavior at the Honda Service 
Center Therdphrakiet Nakhon Si Thammarat Province is different. As for the gender, age, status and 
education factors, the service behavior was repeated at the Honda Service Center Therdphrakiet Nakhon Si 
Thammarat  is no different with statistical significance at 0.05. (2 Satisfaction of service recipients is related 
to the behavior of using the service repeatedly at the Honda Service Center Therdphrakiet  Nakhon Sri 
Thammarat with statistical significance at the level of 0.05. (3 The intention of the service recipients is not 
related to the behavior of using the service repeatedly at the Honda Service Center Therdphrakiet Nakhon Sri 
Thammarat with statistical significance at the level of 0.05. (4 The goodness of products and services of 



service recipients is not related to the behavior of using the service repeatedly at the Honda Service Center 
Therdphrakiet Nakhon Sri Thammarat with statistical significance at the level of 0.05. 

Key words: service behavior, goodness to products and services, intention of service recipients, Honda 
service center Therdphrakiet 

บทน า 
 ในปจัจุบนัการบริการก าลงัมีบทบาทกบัผู้บริโภค กลยุทธ์หน่ึงที่สามารถน ามาแข่งขนัได้คือ “กลยุทธ์การ
บรกิารหลงัการขาย”เนื่องจากรถยนต์เป็นสนิค้าที่ต้องมกีารดูแลและบ ารุงรกัษาอย่างต่อเนื่อง บรษิัทควรสร้างความ
แตกต่างจากการใหบ้รกิารหลงัการขาย โดยการใหบ้รกิารทปีระทบัใจในทุกขัน้ตอนของการใหบ้รกิาร เพื่อใหเ้กดิความ
ประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องหรอืการสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ อกีทัง้ยงัเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เดมิ
และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ รวมไปถึงการบอกต่อหรือแนะน าศูนย์บริการแก่บุคคลอื่นยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ศนูยบ์รกิารไดอ้ย่างยงัยนื (ชามพิร เพชรแสง, 2559) 

ดงันัน้ ผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคญัและมีความใจที่จะศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการซ ้าที่
ศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ิจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่ผลการวจิยัจะเป็นขอ้มูลส่วนหนึ่งทีเ่ป็นประโยชน์ในการ
พฒันาและปรบัปรุงการให้บรกิารของศูนย์บรกิารฮอนด้าเทดิพระเกยีรติ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคโดยก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนั ซึง่จะสง่ผลต่อศนูยบ์รกิารรถยนต์ฮอนดา้เทดิพระเกยีรตใินอนาคต 
อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางให้องค์กรธุรกจิ หน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งสามารถน าผลการวจิยัในครัง้นี้เป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปรบัปรุงและพฒันาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนัต่อไป 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ร ับบริการที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของผู้รบับรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารซ ้าที่
ศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความตัง้ใจของผู้ร ับบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่
ศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 

4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความภคัดต่ีอสนิคา้และบรกิารของผูร้บับรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้รบับริการที่มขีอ้มูลทัว่ไปแตกต่าง มพีฤติกรรมการใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บรกิารฮอนด้าเทิดพระเกยีรติ
นครศรธีรรมราช แตกต่างกนั 

2. ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 

3. ความตัง้ใจของผู้ร ับบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 

4. ความภคัดต่ีอสนิคา้และบรกิารของผูร้บับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิาร
ฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 



ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ทีม่าใชบ้รกิารซ ้าศูนยบ์รกิารฮอนด้า ปจัจยัที่
สง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูท้ีม่าใชบ้รกิารซ ้าศนูยบ์รกิารฮอนดา้ และแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการใชบ้รกิารซ ้าที่
ศนูยบ์รกิารฮอนดา้ 
          2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูท้ี่ตัง้ใจมาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนยบ์รกิารฮอนด้าเทดิพระเกยีรติ
นครศรธีรรมราช จ านวน 6,800 คน (ขอ้มลูจากศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ินครศรธีรรมราช, 2560) 
   2.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ ผู้ทีต่ ัง้ใจมาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรติ
นครศรธีรรมราช จ านวน 400 คน  
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปรในการวจิยั 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงัต่อไปนี้ 
3.1 ตวัแปรตน้ (Independent variables) คอื ขอ้มลูทัว่ไปของผูร้บับรกิาร ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

ความตัง้ใจของผูร้บับรกิาร และความภคัดต่ีอสนิคา้และบรกิารของผูร้บับรกิาร 
3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คอื พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บรกิารฮอนด้า

เทดิพระเกยีรต ิ 
ประโยชน์ท่ีได้รบั  

1 ท าใหผู้ร้บับรกิารมคีวามภคัดต่ีอสนิคา้และบรกิารในการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรติ 
2 ท าใหผู้ร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในการตัง้ใจใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรติ 
3 ท าใหผู้บ้รหิารมแีนวทางในการพฒันาการใหบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ิ

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเรือ่งความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการ 
 Kotler (2000) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจว่า เป็นความรูส้กึสว่นบุคคลทีเ่มื่อไดร้บัสิง่ทีต่้องการหรอืความ
ผดิหวงัซึง่เกดิจากการเปรยีบเทยีบการรบัรูก้บัความคาดหวงั ซึง่มผีลลพัธข์องสิง่ทีต่้องการ ถ้าการรบัรูต่้อสิง่ทีต่้องการ
เหมาะสมกบัความคาดหวงัของลกูคา้กจ็ะเกดิความพงึพอใจ 
แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความจงรกัภกัดีต่อการบริการ 

 Lewis & Booms (1983) คุณภาพการใหบ้รกิารว่าเป็นสิง่ทีช่ ีว้ดัถงึระดบัของการบรกิารทีส่่งมอบ
โดยผู้ให้บรกิารต่อลูกคา้หรอืผู้รบับรกิารว่าสอดคล้องกบัความต้องการของเขาได้ดเีพยีงใดการส่งมอบ
บรกิารทีม่คีุณภาพจงึหมายถงึ การตอบสนองต่อผูร้บับรกิารบนพืน้ฐานความคาดหวงัของผูร้บับรกิารนัน้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

          ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546 : 54) ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing 
Mix) หรอื 7P’s 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ศวิรกัษ์ ทองรอด (2554) ได้ศึกษาความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอศูนย์บรกิารรถยนต์ คอ็กพทิในเขต
ลาดพร้าวและเขตรามอนิทรา จงัหวดักรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอ
ศูนย์บริการรถยนต์ค็อกพิทในเขตลาดพร้าวและเขตรามอินทรา ได้เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการส ารวจ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมตฐิาน โดยใชส้ถติ ิt-test และ f-test ก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมสีดัสว่นเพศชายเพศหญงิแตกต่างกนัประกอบดว้ยเพศชาย 334 คนและเพศหญงิ 66 คน อายุระหว่าง 31-40 



ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรมีรีายไดต่้อเดอืนคอื 10,001-20,000 บาทต่อเดอืน มปีระเภทรถยนต์ทีใ่ช้
บรกิารคอืรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลและมอีายุการใชง้านของ รถ 1-5 ปี ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ีต่อศูนยบ์รกิาร
รถยนต์คอ็กพทิอยู่ในระดบัน้อย กบัทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบั
ความส าคญัต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอศูนยบ์ริการรถยนต์คอ็กพทิขึน้กบัปจัจยัเพศ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทรถยนตท์ีใ่ชบ้รกิาร อายุการใชง้านของรถยนต ์อย่างมนียัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ลทัธพล วรีะยุทธบญัชาและนิเวศน์ ธรรม (2556) ได้ศกึษา ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อซ ้าอง
ผูบ้รโิภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส ์ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล มวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาพฤติกรรมการบรโิภค
กาแฟสดยีห่อ้สตารบ์คัส ์โดยจ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา
และสถานภาพการสมรส ที่มีผลกบัพฤติกรรมการซื้อซ ้าของผู้บรโิภค ในเขตกรุง เทพและปรมิณฑล (2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาดและ ด้านผลิตภัณฑ์ กบัพฤติกรรมการซื้อซ ้าของผู้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพและ
ปรมิณฑลและ (3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัคุณภาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารทีเ่ป็นพเิศษความ
รวดเรว็ในการใหบ้รกิารและความเอาใจใส่ของพนักงาน กบัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคกาแฟสดยีห่อ้สตารบ์คัส ์
ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคกาแฟสดยีห่อ้สตารบ์คัส ์ในเขต
กรุงเทพและปรมิณฑล จ านวน 400 คน ใชก้ารสุม่ตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น (probability sampling) และวธิกีารสุม่
ตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (non probability sampling) ซึง่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืวจิยัในการเกบ็ขอ้มูล
กบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนของผูใ้ชบ้รกิาร และใชส้ถติต่ิางๆ ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
                ตวัแปรอิสระ                                                       ตวัแปรตาม 
 (Independent Variable)                                    (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ ผูท้ี่มาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนยบ์รกิารฮอนด้าเทดิพระเกยีรติ นครศรธีรรมราช 
จ านวน 6,800 คน (ขอ้มลูจากศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช, 2560) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบรกิาร 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี

ต่อการให้บริการซ ้า 

ความตั งใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

การให้บริการซ ้า 

 

ความภัคดีต่อสินค้าและบรกิารของ

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการซ ้า 

 

 พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ
ซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า

เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 



 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูท้ีม่าใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช  
ดงันัน้ขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้จากวธิกีารหาขนาดกลุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรตามสูตรของ 
(Yamane, 1973, 727) จ านวน 400 คน 
   จากสตูร     

      n  = 
 

       
 

พิมพ์สมการท่ีนี ่ เมื่อ 
      n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
      N  = จ านวนประชาการ 
      e  =  ความคาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้= .05 
  แทนค่าในสตูร ขนาดตวัอย่าง   

                             n   =   
     

              
 

        =        400 คน 
 ดงันัน้ผูว้จิยัมกีารก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการค านวณ จ านวน 400 คน  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูของการ
วจิยัครัง้นี้จะใชแ้บบสอบถาม ซึง่ม ี4 ตอน ดงัต่อไปนี้ 
   สว่นที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูร้บับรกิาร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
   สว่นที ่2 ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูท้ีม่าใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรติ จ านวน 6 
ขอ้ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
   ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการมาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้าเทดิพระเกียรติ  
จ านวน 20 ขอ้ โดยลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า  
   ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกบัความภคัดต่ีอสนิค้าและบรกิารของผู้ที่มาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนยบ์รกิารฮอนด้า
เทดิพระเกยีรต ิจ านวน 10 ขอ้ โดยลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า  
   ส่วนที่ 5 ค าถามเกีย่วกบัความตัง้ใจในอนาคตที่มาใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บรกิารฮอนด้าเทดิพระเกยีรต ิ
จ านวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่าการสรา้งเครื่องมอืวจิยั 
   การวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรติ ผูว้จิยัใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารซ ้า
ทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ิ  
 ก าหนดขอบเขตค าถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวคดิ วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม  
การหาประสิทธิภาพของเครือ่งมือ  
1.น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญให้พจิารณา และท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและ
ภาษา โดยพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม 
(Index of Item-Objective Congruence หรอื IOC) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2539, น. 249)  

IOC  =   ∑ R                                                    
             N 
    IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์



    ∑ R แทน  ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
    N   แทน  จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด  
   เลอืกขอ้ค าถามทีค่่า IOC อยู่ในเกณฑ ์0.6 – 1.0 ใชเ้ป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามกรณีขอ้ค าถามใดไม่
ผ่านค่า IOC ผูว้จิยัจะด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญหาค่า IOC ใหม่ หรอืหากเป็นขอ้ค าถามทีไ่ม่กระทบ
ต่อวตัถุประสงคผ์ูว้จิยัจะด าเนินการตดัออก ซึง่ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.902 

2. แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยมขีัน้ตอนใน
การด าเนินการดงันี้ 

2.1 ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 
2.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจนครบตามจ านวน 
2.3 น าแบบสอบถามฉบบัที่มคี าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหสัเพื่อน าไปประมวลผลด้วย

โปรแกรม SPSS เพื่อวเิคราะหแ์ละแปรผลขอ้มลูทางสถติต่ิอไป 
2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของค าถามในแบบสอบถามโดยวิธีสมัประสทิธิแ์อลฟา

ของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) ซึ่งไดค้่าเท่ากบั 0.862 โดยสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบคัของ
แบบสอบถามนี้มคี่าใกลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่าแบบสอบถามมรีะดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดม้าตรฐาน 
การจดัท าข้อมลูและวิเคราะหข์้อมูล 

 การจดัท าข้อมูล 
1 ทดสอบแบบสอบถามทีไ่ดท้ าการออกแบบไว้ (Pre-test) แลว้ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

แบบสอบถามพรอ้มตรวจความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha 
Coefficient) 

2 น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องเรยีบรอ้ยแลว้ออกเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
3 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความถกูตอ้งและสมบรูณ์ของ

แบบสอบถามโดยจะเลอืกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา 
.4 น าแบบสอบถามทีต่รวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหสัส าหรบั

ประมวลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์
5 น าขอ้มูลมาบนัทกึลงในเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรม  SPSS เพื่อวเิคราะห์

ขอ้มลูตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูท่ี้มาใช้บริการซ า้ท่ีศนูยบ์ริการฮอนด้าเทิดพระเกียรตินครศรีธรรมราช 
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้าเทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า   
          สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ร ับบริการที่มีข้อมูลทัว่ไปแตกต่าง มีพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นรายไดต่้อเดอืน ซึง่น้อยกว่าค่านัยส าคญัทาง
สถติิที ่0.05 สรุปว่า ปจัจยัด้านรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราชทีแ่ตกต่างกนั สว่นปจัจยัดา้นเพศ อายุ สถานภาพ และการศกึษามผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราชทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 สมมตฐิานขอ้ที ่2 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิาร
ฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ิจงัหวดันครศรธีรรมราช ผลการวจิยัพบว่า Sig<0.05 แสดงว่า ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ินครศรธีรรมราช อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิรีะดบั 0.05 



สมมติฐานข้อที่ 3 ความตัง้ใจของผู้รบับริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการ
ฮอนด้าเทิดพระเกียรตินครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า Sig>0.05 แสดงว่า ความตัง้ใจของผู้รบับริการไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรต ินครศรธีรรมราช อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิรีะดบั 0.05 

สมมตฐิานขอ้ที ่4 ความภกัดต่ีอสนิคา้และบรกิารของผูร้บับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้า
ทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตินครศรธีรรมราช ผลการวจิยัพบว่า Sig>0.05 แสดงว่า ความภคัดต่ีอสนิคา้และ
บริการของผู้ร ับบริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้าเทิดพระเกียรติ
นครศรธีรรมราช อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้นี้ 
 1. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้ที่มอีายุระหว่าง 21-35ปี มสีถานภาพแต่งงานแล้ว และมี
รายได ้10,000-20,000 บาท เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรติ
นครศรีธรรมราช มากที่สุด ซึ่งการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมจะสามารถท าให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได ้
 2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการบรกิารหรอืขัน้ตอนต่างๆมกีารคล่องตวัและ
เหมาะสมในการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช เพื่อใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารมากทีส่ดุ 
อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจยัเรื่อง พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้าเทิดพระเกียรติ
นครศรธีรรมราช อภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้าเทดิพระเกยีรติ
นครศรีธรรมราชที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายเพศหญงิมคีวามเขา้ใจในการใชบ้รกิารทีไ่ม่แตกต่างกนัและสามารถใชบ้รกิารไดทุ้กสถานการณ์ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลทัธพล วรีะยุทธบญัชาและนิเวศน์ ธรรม (2556) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อซ ้าองผู้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปจัจัยเพศที่ต่างกันมีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ซ ้ากาแฟสดยีห่อ้สตารบ์คัสท์ีไ่ม่แตกต่างกนั 
 2. ผู้บริโภคที่มอีายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บรกิารฮอนด้าเทดิพระเกยีรติ
นครศรีธรรมราชที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคมกีารใชบ้รกิารในแต่ละครัง้มจี านวนไม่เกนิ 5,000 บาท จงึท าใหก้ลุ่มลูกคา้มกีารใชจ้่ายในการบรกิารในแต่ละ
ครัง้ไม่แตกต่างกนัและไม่ส่งผลต่อ ช่วงอายุในการใช้บรกิารดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมล โรจนะบุรานนท ์
(2554) ศกึษาเรื่องความคดิเหน็และความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการศนูยบ์รกิารรถยนต์มติซูบชิ ิพบว่า 
ปจัจยัอายุไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรถยนตม์ติซบูชิ ิซึง่อยู่ในระดบัต ่ามาก 
 3. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราชทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้
เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ารบับรกิารนัน้มสีว่นใหญ่มสีถานภาพสมรสแลว้ซึง่ในการใชจ้่ายแต่ละครัง้จงึไม่มคีวามแตกต่างกนั
กบัคนโสดหรอืหย่ารา้งแลว้ ท าใหส้ถานภาพของผูท้ีม่าใชบ้รกิารทีไ่ม่มผีลต่อการใชจ้่ายของกลุ่มตวัอย่าง ซึง่สอดคลอ้ง



กบังาน วจิยัของ กมล โรจนะบุรานนท ์(2554) ศกึษาเรื่องความคดิเหน็และความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการบรหิาร
จดัการศูนยบ์รกิารรถยนต์มติซูบชิ ิพบว่า ปจัจยัสถานภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนย์บรกิาร
รถยนตม์ติซบูชิ ิซึง่อยู่ในระดบัต ่ามาก 
 4. ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศ่นูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรติ
นครศรีธรรมราชที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคมากรศกึษาทีอ่ยู่ในระดบัปรญิญาตรกีถ็อืว่าสงูในระดบัหนึ่งการศกึษาจงึท าใหผู้บ้รโิภคมกีารใชจ้่ายทีไ่ม่ส่งผล
กระทบกบัชวีติมากนกั จงึท าใหร้ะดบัการศกึษาไม่แตกต่างกนัในการใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมล โรจ
นะบุรานนท ์(2554) ศกึษาเรื่องความคดิเหน็และความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการศูนยบ์รกิารรถยนต์
มติซบูชิ ิพบว่า ปจัจยัระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรถยนตม์ติซบูชิ ิซึง่อยู่ใน
ระดบัต ่ามาก 
 5. ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทิดพระเกยีรตินครศรีธรรมราชที่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้
เน่ืองจากผูบ้รโิภคมรีายไดใ้นการใชบ้รกิารต่างกนั ค่าใชจ้่ายในการบรกิารกต่็างกนัท าใหร้ายไดน้้อยจะส่งผลต่อรายจ่าย
ทีไ่ม่เหมาะสมกบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารจงึท าใหผู้ท้ีม่รีายไดม้ากสามารถเขา้รบับรกิารได้อย่างมัน่ใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ศวิรกัษ์ ทองรอด (2554) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอศูนยบ์รกิารรถยนต์ คอ็กพทิในเขตลาดพรา้ว
และเขตรามอนิทรา จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัความส าคญัต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอศูนยบ์รกิาร
รถยนตค์อ็กพทิขึน้กบัปจัจยัเพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประเภทรถยนต์ทีใ่ชบ้รกิาร อายุการใชง้านของ
รถยนต ์อย่างมนียัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช พบว่า ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าที่
ศนูยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากผูป้ระกอบการไดม้กีาร
จา้งพนกังานมทีีม่คีวามถูกต้อง แม่นย าในรายละเอยีด อธบิายขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร มีการเตรยีมพรอ้มในเรื่องของ
อะไหล่และอุปกรณ์ทีพ่รอ้มส าหรบัการใหบ้รกิาร และมกีารเตรยีมพรอ้มในเรื่องของอะไหล่และอุปกรณ์ทีพ่รอ้มส าหรบั
การใหบ้รกิาร จงึท าใหก้ารบรกิารของพนกังานมกีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Balas Avraham (2556) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อความพงึใจในการเขา้รบับรกิาร
และการซือ้รถยนตซ์ ้าในประเทสอสิราเอล  พบว่า ในสว่นของกระบวนการท างานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัพนกังานมากทีส่ดุเนื่องจากมคีวามสมัพนัธก์บัลกูคา้โดยตรง อกีทัง้การโทรสอบถามความพงึพอใจหลงัเขา้รบับรกิาร
บรกิารภายใน 24-48 ชัว่โมงสง่ผลใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจทีเ่พิม่ขึน้ ในส่วนของปจัจยัทีส่่งผลต่อการกลบัมาใชบ้รกิาร
ซ ้า คอื การปรบัปรุงคุณภาพจะเป็นสว่นส าคญัทีส่นบัสนุนการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 

7. ความตัง้ใจของผู้ร ับบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการซ ้าที่ศูนย์บริการฮอนด้า
เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช พบว่า ความตัง้ใจของผู้รบับรกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าที่
ศูนยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจากผู้ทีม่าใช้บรกิารมี
ความประสงค์ที่จะมาใชบ้รกิารอกีในอนาคตอย่างแน่นอนและ มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัมาซื้อซ ้าทีศู่นยบ์รกิารแห่งนี้ 
เพราะการบรกิารของพนกังานท าใหผู้ม้าใชบ้รกิารตดิใจในการบรกิารทีเ่ป็นมติรและมอีธัยาศยัดต่ีอการบรกิารเป็นอย่าง
มาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพศาล เกษมพพิฒัน์กุล (2556) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละอทิธพิลต่อการตัง้ใจซือ้
ซ ้าเวชภณัฑ์ยาทีผ่ลติภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลนิิกและโรงพยาบาล พบว่า ปจัจยัด้านความ



ตัง้ใจของผู้รบับรกิารในคุณภาพสนิค้ามอี านาจพยากรณ์การตัง้ใจซื้อซ ้าเวชภณัฑ์ยาที่ผลติภายในประเทศไทยของ
สถานพยาบาลประเภทคลนิิกและโรงพยาบาลในประเทศไทย 

8. ความภกัดต่ีอสนิคา้และบรกิารของผูร้บับรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิาร
ฮอนด้าเทดิพระเกยีรตินครศรธีรรมราช พบว่า ความภคัดต่ีอสนิค้าและบรกิารของผู้รบับรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้าทีศู่นยบ์รกิารฮอนดา้เทดิพระเกยีรตนิครศรธีรรมราช ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
เนื่องจากผูท้ี่มาใชบ้รกิารไม่มคีวามต้องการใช้บรกิารศูนย์บรกิารเป็นแห่งนี้เป็นอนัดบัแรก และทางบรษิัทไม่มกีารให้
ขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัศูนยบ์รกิารแห่งนี้ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผูท้ี่มาใช้บรกิารไม่สามารถรบัรู้ข่าวสารจากบรษิทัหรอื
เงื่อนไขสว่นลดของทางบรษิทัทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละไตรมาส จงึท าใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารขาดการตดิต่อและอาจจะไม่กลบัมา
ใชบ้รกิารอกีกเ็ป็นได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชามพิร เพชรแสง (2559) ไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ี
ต่อการเขา้รบับรกิารทีศู่นยบ์รกิารมาตรฐานอซีูซุในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัดา้นความ
ภกัดต่ีอสนิคา้และบรกิารเป็นดา้นเดยีวทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด โดยดา้นอื่นๆผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมากทัง้หมด 
 1. เนื่องจากงานวจิยันี้เป็นการศกึษาวจิยัเฉพาะพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารซ ้าที่ศูนยบ์รกิาร
ฮอนดา้เทดิพระเกยีรตเิท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ
ใช้บรกิารซ ้าทีศู่นย์บรกิารฮอนด้าและทศันคตขิองผูบ้ริโภคที่มาใชบ้รกิารซ ้าที่ศูนยฮ์อนด้า เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึ
พอใจในการใชบ้รกิารของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารต่อไป 

           2. ควรศกึษาพฤตกิรรมของลูกคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการจงรกัภคัดขีองผูบ้รโิภคในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มปจัจยัที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารซ ้าของผู้บริโภคเพื่อบรษิัทจะได้น าข้อมูลมาวางแผน
การตลาดในการบรกิารต่อไป 

 3. ควรศกึษาทศันคติของผู้บรโิภคต่อพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารซ ้าที่ศูนย์บรกิารฮอนดา้ใน
ต่างจงัหวดั เพื่อทีจ่ะเปรยีบเทยีบความแตกต่างในการใชบ้รกิารของแต่ละแห่งต่อไป 
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