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บทคัดย่อ
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการบริก ารและความตัง้ ใจใช้บ ริก ารซ้ า กรณี ศึก ษา
ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณ ภาพการบริก ารและความตัง้ ใจใช้บริการซ้า เครื่องมือ ที่ใช้รวบรวมข้อ มูล แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของร้านอาหารที่ส่งผลต่อการ
กลับมาซื้อซ้าของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารทะเล สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Multiple Linear Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 156 คน คิดเป็ น ร้อยละ
52.00 โดยมีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ
คิดเป็นร้อยละ 25.70 รองลงมาคือเจ้าของธุรกิจ /อาชีพอิสระคิดเป็ นร้อยละ 22.30 และและรายจ่ายเฉลีย่ ต่อ
เดือนทีส่ าหรับการรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร 9,001 บาท ขึน้ ไปเป็นส่วนใหญ่คดิ เป็นร้อยละ 26.70
ผลการวิเ คราะห์การถดถอยของคุ ณภาพด้านการบริการลูกค้าที่มผี ลต่อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
พบว่า คุณภาพด้านการบริการลูกค้าทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้าโดยด้าน คุณภาพการบริการด้านการ
ให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า , ด้านการเข้าใจและรู้จกั ลูกค้า มีผลมากกว่า ด้านความน่ าเชื่อถือและด้านการ
ตอบสนองลูกค้าแสดงให้เห็นว่า การบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า, ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั มีมผี ลต่อ
ความตัง้ ใจใช้บริการซ้าของลูกค้า
คาสาคัญ : คุณภาพการบริการ, ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า, ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปจั จุบนั สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวตั น์ ส่งผลให้การดาเนินชีวติ ของ มนุ ษย์ใน
ปจั จุบนั เปลี่ยนแปลงไปเป็ นผลทาให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารได้เปลี่ยนไปเช่นกั น พฤติกรรม
ผู้บริโ ภคยุค ปจั จุบนั ที่รบี เร่ง ต้องการความสบายและความสะดวกรวดเร็ว ในการด าเนิ นชีว ิตเพื่อ ให้การ
ดาเนินชีวติ เป็ นไปในรูปแบบที่ง่ายขึน้ ถือเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการร้านอาหาร เพราะมนุ ษย์นัน้ ต้อง
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ทางานแข่งขันกับเวลา จนเวลาไม่พอหรือไม่มเี วลาในการประกอบอาหาร หรือ อาจด้วยเหตุผลอื่น ๆ และ
ด้วยวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิมจึงส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่นิยมเปลีย่ นมาทานอาหารนอกบ้าน การบริโภค
อาหารนอกบ้านมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ สูงสุด ในปี 2560 อาจเป็ นเพราะรูปแบบการบริโภคนอกบ้านมี
ความสะดวก ไม่เสียเวลาใน การเตรี ยมวัตถุ ดบิ ต่ างๆ นอกจากนัน้ ปจั จุบนั รูปแบบของร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม มีความ หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ ส่งผลให้การบริโภค
อาหารนอกบ้านมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2560)
ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นร้านอาหารขนาดกลาง ที่มกี ารปรับตัว
ให้เ ป็ นไปตามความต้อ งการของผู้บริโภคยุค ปจั จุบนั รวมไปถึงการทาโปรโมชันเพื่อดึงดูดลูก ค้าให้มาใช้
บริการร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นร้านอาหารระดับกลางที่มกี ารออกแบบ
ตกแต่ง เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็ นกันเอง ราคาอาหารอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานบริการแบบเป็ น
กันเองไม่มพี ธิ รี ี ตองแต่เน้นมารยาทที่ดขี องพนักงานที่ปฏิบตั ติ ่อลูกค้า เป็ นร้านอาหารที่มรี ายการอาหารที่
หลากหลายมากกว่าร้อยรายการ มีอาหารหลายสไตล์ อาทิอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารทะเล เมนูขายดี
ของทางร้านก็มหี ลายรายการ ซึง่ คุณภาพการบริการ (Service Quality) ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ระดับการบริการของ
ร้านอาหารทีผ่ ใู้ ห้บริการส่งมอบถึงผูบ้ ริโภค จัดเป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ หรือการ
ตอบสนองผู้บริโภคได้ โดยประกอบไปด้วย ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)เช่น สิง่ อานวย
ความสะดวกอุ ปกรณ์ต่ างๆ มีความสวยงามทันสมัย พนักงานมีบุค ลิกภาพแบบมือ อาชีพ เป็ นต้น ความ
น่ าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) การที่ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นถึง ความน่ าเชื่อถือให้บริการ
ตามที่ส ัญ ญาไว้ต รงตามความต้อ งการของผู้บ ริโ ภค โดยไม่ม ีค วามผิด พลาด การตอบสนองต่ อ ลูก ค้า
(Responsiveness) เป็นความตัง้ ใจทีแ่ สดงถึงความพร้อม ยินดีให้บริการเสมอ และรวดเร็วเมื่อผูบ้ ริโภคมาใช้
บริก ารร้านอาหารการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า (Assurance)การที่ผู้ใ ห้บริการต้อ งสร้างความมันใจให้
่
กับ
ผูบ้ ริโภคเมื่อผูร้ บั บริการมาติดต่อสุภาพอ่อนน้อม และมีความรูใ้ นงานบริการเป็ นอย่างดี และการใส่ใจลูกค้า
(Empathy) เป็นการให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างเอาใจใส่และถือผลประโยชน์
ของผูบ้ ริโภคเป็ นสาคัญ (ภวัต วรรณพิณ, 2554) รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ทีม่ สี ่วนสาคัญ
ในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึง่ ในปจั จุบนั ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสื่อออนไลน์ต่างๆ มากมาย ดังนัน้
ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องจัดการข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์ให้ทนั สมัย
และครบถ้วน ผูบ้ ริโภคมักพิจารณาบทวิจารณ์ รูปภาพเกีย่ วกับอาหาร และการรีววิ ร้านอาหาร
จากการศึกษาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงได้จดั ทาการวิจยั เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการและความตัง้ ใจใช้บริการซ้า กรณีศกึ ษา ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชขึน้
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร้านอาหารและคุณภาพการบริการของร้านต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพการบริการและความตัง้ ใจใช้บริการซ้า กรณีศึกษา
ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตเนื้ อหา
ผู้ว ิจ ยั ศึก ษาความสัม พันธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการบริก ารและความตัง้ ใจใช้บ ริก ารซ้ า กรณีศึก ษา
ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นศึกษาคุณภาพการบริการของร้านอาหาร
4 ด้าน คือ 1. ด้านความน่ าเชื่อถือ 2. ด้านการตอบสนองลูกค้า3. ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า 4. ด้าน
การเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้าทีส่ ่งผลต่อการกลับมาซือ้ ซ้าของลูกค้าทีม่ าใช้บริการร้านอาหารทะเล อีสานป้าวรรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารทะเล อี ส านป้ าวรรณ จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึง่ เป็นจานวนประชากรทีซ่ อ้ื สินค้าออนไลน์ไม่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คือ ลูกค้าที่เ ข้ามาใช้บริการร้านอาหารทะเล อีสานป้าวรรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกาหนดให้ความคลานเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ 5% โดยจะใช้สูตร W.G. Cochran
(1953) จานวน 300 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทาวิ จยั
วิจยั ครัง้ นี้มรี ะยะเวลาการดาเนินการตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการร้านอาหารทะเล อีสานป้าวรรณ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การ
คุณภาพการให้บริ การ
คุณภาพการให้บริการถือเป็นสิงทีบ่ ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของการบริการนัน้ ๆ
(เบญชภา แจ้งเวชฉาย. 2561 หน้า 8) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการที่
มีคุณภาพ เป็ นหนทางหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จท่ามกลางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
ธุรกิจที่ให้บริการมีรปู แบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกันและตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนัน้ การเน้นคุ ณภาพ
การบริการจึงเป็ นวิธที ่จี ะสร้างความแตกต่างให้องค์กรได้และความแตกต่างนี้จะนามาซึ่งการเพิม่ พูนของ
ผู้บริโภค (ช่อดาว เมืองพรหม. 2562 หน้า 15) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็ นสิง่ สาคัญสิง่ หนึ่งในการ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจให้บริการ การให้บริการทีม่ คี ุณภาพเป็ นหนทางหนึ่งทีท่ าให้การบริการของแต่

ละองค์การประสบความสาเร็จ สาคัญต้องปฏิบตั แิ ละพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะองค์การทางด้านสุขภาพ
(อวัชฎา เหมทานนท์. 2562 หน้ า 8) กล่ า วว่า คุ ณภาพการบริการ คือ การที่ผู้รบั บริก ารหรือ ผู้บริโภค
สามารถสัมผัสได้ถงึ ศักยภาพในการบริการ การบริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการและการบริการที่
สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผบู้ ริโภค ดูแลเอาใจใส่ผบู้ ริโภคเข้าใจความต้องการ โดยทัง้ 5 มิติ คือความ
เป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ความเชื่อถือ ไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้าหรือ
ผูร้ บั บริการ (Responsiveness) การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้าหรือผู้รบั บริการ (Assurance) การรูจ้ กั และ
เข้าใจลูกค้าหรือผู้รบั บริการ (Empathy) ทัง้ 5 มิติน้ีจะสามารถเกิดขึน้ ได้เมื่อมีประสบการณ์ในการเข้ารับ
บริการหรือก็ต่อเมือ่ ผูร้ บั บริการได้เข้ารับบริการแล้วและคุณภาพบริการยังถือว่าเป็ นตัวแปรสาคัญทัง้ ในการ
แข็งขันและการก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการและเมื่อเกิดความพึงพอใจในคุณภาพ บริการก็จะ
ส่งผลต่อความต้องการกลับไปใช้บริการซ้า
ลักษณะเกี่ยวกับคุณภาพของการบริ การ
โคลเลอร์ (Kotler, 2000 p. 25) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระทาที่หน่ วยงานใดหน่ วยงาน
หนึ่งหรือ บุคคลใดบุค คลคนหนึ่งนาเสนอต่ อ หน่ ว ยงานอีกแห่งหนึ่งหรือ บุค คลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ไม่
สามารถสัมผัสได้และไม่เป็ นผลให้เกิดความเป็ นเจ้าของในสิง่ ใด สินค้าและการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจ
ไม่เ กี่ยวข้อ งกับการผลิต ภัณ ฑ์ แต่ เ ป็ น กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือ ความพึง พอใจที่ส นองตอบต่ อ ความ
ต้องการของลูกค้า ทางกายภาพ (Qin Han, 2010 p. 30) กล่าวว่า การบริการมี 5 ลักษณะทีย่ อมรับกัน
โดยทัวไป
่ คือไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ไม่แน่นอน สูญสลายและไม่มเี จ้าของ
กมลชนก ศรีนุกูล (2556 หน้า 13) กล่าวว่า การทีผ่ ใู้ ช้บริการได้ประเมินคุณภาพของการบริการทีไ่ ด้รบั นัน้
เรียกว่าคุณภาพของการบริการทีล่ ูกค้ารับรูโ้ ดยผูใ้ ช้บริการได้เปรียบเทียบบริการทีค่ าดหวังกับบริการทีร่ บั รู้
ดังนัน้ ในการประเมินคุณภาพของการบริการนัน้ ผูใ้ ช้บริการมักจะมีหลักเกณฑ์สาคัญในการพิจารณา 5 มิติ
คือ
1. สิง่ ที่จบั ต้องได้ (Tangibility) คือ ลักษณะทางกายภาพของอุ ปกรณ์ สิง่ อ านวยความสะดวก
พนักงานและวัสดุท่ใี ช้ส่อื สาร รวมทัง้ สภาพแวดล้อมทีท่ าให้ผรู้ บั บริการรับรูถ้ งึ การให้บริการนัน้ ๆได้ชดั เจน
ขึน้
2. ความเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) คือ การให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้างาน
บริการที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครัง้ ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความสม่าเสมอ มีการเก็บข้อมูล
ของลูกค้าและสามารถนามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการและสามารถช่วยแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ
3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) คือ ความตัง้ ใจและพร้อมที่จะให้บริการลุกค้าด้วย
ความสะดวกและรวมเร็วให้ตรงตามความต้องการของผูเ้ ข้ามาใช้บริการ
4. การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า (Assurance) คือ ผูใ้ ห้บริการนัน้ จะต้องมีความรูค้ วามสามารถ มี
ความเชีย่ วชาญในงานบริการที่ตนเองได้ทา โดยรายละเอียดและคุณภาพในการบริการจะต้องดีตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ ผู้ให้บริการจะต้องมีมารยาทที่ดี มีการดูและช่วยเหลือ พูดจาอ่อนน้ อมสุภาพ
อ่อนโยนต่อลูกค้า
5. ความใส่ ใ จ (Empathy) คือ สามารถเข้าถึงได้อ ย่างสะดวกและสามารถติดต่ อ ได้ง่าย มี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละคน ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
ลักษณะการบริการคือ การให้บริการที่มคี ุณภาพโดยผู้ให้บริการ (นิตพิ ล ภูตะโชติ, 2551 หน้า 22) ได้
กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของงานบริการให้เป็ นไปตามนโยบายทีผ่ บู้ ริหารได้กาหนดเอาไว้
สาหรับคุณภาพตามสายงานดังนี้
1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) เป็ นการทีผ่ ใู้ ห้บริการสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้า
เข้าถึงการบริการนัน้ ได้งา่ ย คานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า เช่น ด้านทาเลทีต่ งั ้ สถานทีต่ ดิ ต่อ ขัน้ ตอน
การบริการ เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรอนานจนเกิดความรูส้ กึ เบื่อหน่ ายและเปลี่ยนไปใช้บริการที่อ่นื
2. ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) เป็ นเป้าหมายทีส่ าคัญที่สุดของการบริการยิง่ สามารถ
ตอบสนองคว ามต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ จ ะสามารถท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอ ใจมากยิ่ ง ขึ้ น
3. ความคาดหวังของลูกค้า (Expectation) เป็ นสาเหตุเกิดขึน้ จากความแตกต่างของลักษณะของ
ลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ลูกค้าอาจจะมีคาดหวังแตกต่างกันออกไป
4.การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็ นการบอกให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดและการบริการ
ต่างๆของสินค้า โดยใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจมากทีส่ ุด
5. ความพร้อมในการบริการ (Readiness) เป็ นความพร้อมในการให้บริการส่งผลทาให้เกิดความพึง
พอใจในการบริการนัน้ ๆ
6. ความรูข้ องผู้ให้บริการ (Knowledge and competence) เป็ นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้
ความสามารถ รวมทัง้ ความชานาญในการให้บริการ จนสามารถสร้างความมันใจให้
่
กบั ผู้ท่มี าใช้บริการได้
7. คุณค่าของการบริการ (Value) เป็ นคุณค่าของงานบริการขึน้ อยู่กบั สิง่ ทีล่ ูกค้าได้รบั จากการใช้
บริก าร ซึ่งเป็ น ความรู้ส ึก ประทับใจหรือ ไม่เ สี ยดายเกี่ยวกับ ค่ าบริการ เนื่ อ งจากได้รบั การบริการตามที่
คาดหวังไว้
8. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) เป็ นการแสดงความมีน้ าใจของพนักงาน ความจริงใจและ
ค ว า ม รู้ ส ึ ก ยิ น ดี ท่ี จ ะ ต้ อ น รั บ ลู ก ค้ า เ พื่ อ ใ ห้ ลู ก ค้ า เ กิ ด ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ ร ั บ
9. ความสนใจในลูกค้า (Interest) เป็ นการแสดงความสนใจและเอาใจใส่ต่อลูกค้านัน้ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
สาคัญที่สุดในการบริการ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็ นใคร ต้องมีความดูแลเอาใจใส่ พยายามไม่ทาให้ลูกค้ารู้สกึ ว่า
ตนเองถูกทอดทิง้ โดยไม่ได้รบั การเอาใจใส่จากพนักงาน
10. ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) เป็ นการสร้างความน่ าเชื่อถือจากมาตรฐานทีส่ ม่าเสมอ จนทาให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและมันใจในการบริ
่
การ ซึง่ อาจจะเป็นรางวัลทีไ่ ด้รบั หรือการบอกต่อจากลูกค้าทีเ่ คยมา
ใช้บริการ

11. ความไว้วางใจ (Reliability) เป็ นการทีล่ ูกค้าได้รบั การบริการอย่างถูกต้อง สม่าเสมอเท่าเทียม
กั บ ลู ก ค้ า ร า ย อื่ น ๆ ท า ใ ห้ ลู ก ค้ า เ กิ ด ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ จ น ก ลั บ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ ห ม่ อี ก ค รั ้ ง
12. การตอบสนองลูกค้า (Response) เป็ นการให้บริการทีต่ อบสนองทันที เมื่อลูกค้าต้องการได้รบั
ั หาก็ ส ามารถตอบข้ อ สงสั ย ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จนป ญ
ั หาคลี่ ค ลายได้
การใช้ บ ริ ก ารหรื อ เมื่อ เกิ ด ป ญ
13. ความปลอดภัย (Security) ลูกค้าทีม่ าใช้บริการจะได้รบั ความปลอดภัยในการใช้บริการ ไม่เสีย่ ง
ั หาอื่ น ๆ รวมถึ ง ความผิ ด พลาดจากการท างานของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตามมาภายหลั ง
หรื อ เกิ ด ป ญ
14. การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า (Understanding the Customer) เป็ นวิธกี ารทีผ่ ใู้ ห้บริการจะต้องทราบ
ว่าลูกค้าต้องการอะไร จากนัน้ ผู้ให้บริการต้องแสวงหาสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ มาบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของลูก ค้า ยิง่ ผู้ใ ห้บ ริก ารเข้าถึงความต้อ งการของลูกค้า และตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้นเท่าใด
หมายถึงความมีประสิทธิภาพในการทางานเช่นกัน สรุปได้ว่าแนวคิดทัง้ มิตมิ คี วามมุ่งหวังทีจ่ ะออกแบบมา
เพื่อทดสอบเพื่อประเมิน งานบริการ เพราะงานบริการนัน้ จะให้ความสาคัญของความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รบั บริการเป็ นบรรทัดฐานในการดาเนินการของการให้บริการ ดังนัน้ เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการด้านต่างๆอย่างถูกต้อง จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการประเมินคุณภาพการบริการและเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึน้ ต่อผูร้ บั บริการ ทาให้รา้ นอาหารมีมาตรฐานในการดาเนินงานและสามารถบรรลุเป้าทีต่ งั ้ ไว้อกี
ด้วย
เครื่องมือการวัดคุณภาพการบริ การ
(Ziethaml, Parasuraman & Berry. 2013) กล่าวถึงคุณภาพการบริการ(Service quality) เป็ นสิง่ ทีล่ ูกค้าทุก
คนคาดหวังทีจ่ ะได้รบั จากการบริการในการให้บริการ ลูกค้าจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการซึง่ เป็ น
การวัดคุณภาพจาก 5 ด้านดังนี้
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็ นรูปธรรมที่
สามารถสัมผัสจับต้องได้มลี กั ษณะทางกายภาพตามสาเหตุทป่ี รากฎให้เห็น เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน
สภาพแวดล้อมการตกแต่ง ป้ายประกาศ เอกสารต่างๆเป็ นต้น โดยพิจารณาถึงความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบทีล่ กู ค้าสามารถเห็นภาพได้ชดั เจน
2. ความน่ าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาทีส่ ญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้างาน
บริการที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครัง้ ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความสม่าเสมอ มีการเก็บข้อมูล
ของลูกค้าและสามารถนามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการและสามารถช่วยแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ
3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็ นความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยเหลือลูกค้า
โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทัง้ ต้องมีความกระตือรือร้น เมื่อเห็นลูกค้าแล้วจะต้องรีบ
ต้อนรับให้การช่วยเหลือ รวมทัง้ สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วจะต้ องมาจาก
พนักงาน และกระบวนการในการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

4. การให้ค วามมันใจแก่
่
ลูก ค้า (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานที่มคี วามรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้าง
มนุ ษย์สมั พันธ์ท่ดี ี สามารถทาให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และรูส้ กึ ปลอดภัยสร้างความมันใจว่
่ าลูกค้าได้รบั
บริการทีด่ ี
5. การเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานทีใ่ ห้บริการลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอา
ใจใส่และการให้ความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่า งๆ ให้รบั ทราบ
ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบางเรือ่ ง โดยใช้เป็ นแนวทางการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ (เชิดชาติ ตะโกจีน. 2559) ได้กล่าวถึงการสร้างมิตแิ ห่ง
การบริการ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริการนัน้ พอดีทจ่ี ะทาให้ลู กค้ารับรูแ้ ละรูส้ กึ ว่าได้รบั คุณค่าจากต้นทุนที่ได้ใช้
จ่ายออกไป เพื่อ สร้างความผูก พันระยะยาว ได้กาหนดมิติคุ ณภาพการบริการออกเป็ น 5 มิติ ได้แก่
1. สิง่ ทีส่ มั ผัสได้และสิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม (Tangible) เช่น การมีทจ่ี อดรถทีเ่ พียงพอ การมีทน่ี งั ่ สาหรับ
รับรองลูกค้า การมีหอ้ งน้าทีส่ ะอาด
2. ความน่ าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) เช่น ทุกกิจกรรมเป็ นไปอย่างถูกต้องและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการบริการนัน้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
3. การตอบสนอง (Responsiveness) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่ควรให้ลูกค้ารอนานรวมถึงให้
ความช่วยเหลือเมือ่ ลูกค้าต้องการใช้บริการอย่างเร็วทีส่ ุด
4. การสร้างความมันใจ
่ (Assurance) เป็ นการสร้างความมันใจว่
่ าพนักงานทีใ่ ห้บริการแก่ลูกค้านัน้
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือได้
5. การเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy) ต้องเข้าใจถึงปญั หา ความต้องการและการแก้ไขปญั หาตาม
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันไปและจะต้องสื่อสารการทาความเข้าใจกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาซื้อหรือใช้ บริ การซา้
การกลับมาใช้ซ้า (Repurchase) คือ ผู้บริโภคที่เกิดจากการประสบการณ์ในการใช้บริการแล้วเกิด
ความพึงพอใจที่รบั การเอาใจใส่จากผู้ให้บริการรวมถึงความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มตี ่อการบริการและ
ส่งผลให้ทศั นคติเป็ นไปในทิศทางบวกซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการอีกครัง้ ในอนาคต (Oliver,
1997) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Kim etal. 2013) ได้ศึกษาถึงปจั จัยที่ลูกค้าที่กลับไปใช้บริการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพซ้า พบว่ามี 4 ปจั จัย ได้แก่ การรับรูว้ ่าร้านอาหารทาให้มสี ุขภาพที่ดี การมีคุณค่า
ความพึงพอใจและความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการ รวมถึงเป็นพฤติกรรมบริโภคของลูกค้า มีลกั ษณะของพฤติกรรม
ไปในทางที่ซบั ซ้อนอย่างมาก โดยก่อนที่ลุกค้าจะตัดสินใจซื้อลูกค้าต้องมีทศั นคติท่ดี แี ละเกิดประสบการณ์
จากการทดลองใช้ครัง้ ก่อน รวมถึงอิทธิพลภายนอก เช่น การใช้พนักงานขาย การลดแลก แจก แถม การตัง้
ราคา บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งปจั จัยเหล่าจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื้อ การใช้สนิ ค้าหรือบริการและความรู้สกึ พึง
พอใจหลังการใช้ส ินค้าหรือ การรับบริก ารต่ างๆ จนแปรเปลี่ยนไปเป็ นทัศ นคติท่ดี ีต่ อ สินค้า ( Anderson,

Fornell & Lehmann, 1994) กล่าวว่า การกลับมาการซือ้ สินค้าซ้าหรือใช้บริการซ้าจะขึน้ อยู่กบั การใช้บริการ
ครัง้ แรกของลูกค้า หากลูกค้าเกิดความพึงพอใจทีใ่ ช้บริการจะทาให้เกิดความจงรักภักดี มีการกลับมาบริโภค
ซ้าจนเป็ น “ห่วงแห่งความจงรักภักดี” นัน้ คือ มีความเต็มใจที่จะจ่ายในสินค้าหรือบริการเดิม ๆ ห่วงแห่ง
ความจงรักภักดีน้ีจะเป็ นที่สร้างผลกาไรและการเติบโตให้กบั ธุรกิจโดยผ่านการซื้อที่เพิม่ ขึน้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด และยังช่วยลดความเสีย่ งในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดทีส่ ูง
อีกด้วยโดย Taylor & baker (1994) อธิบายว่าสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดทีท่ าให้เกิดการใช้บริการซ้า คือ คุณภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจของผูบ้ ริโ ภคทีไ่ ด้รบั การเอาใจใส่จากผูใ้ ห้บริการ รวมถึงความจงรักภักดีของตัว
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้านัน้ ๆ ซึง่ ในการตลาดและธุรกิจทัวไป
่ คุณภาพและการให้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคจะมีอิท ธิพ ลอย่า งมากและที่สาคัญ อย่างยิง่ ที่จะส่ งผลให้ผู้บริโภคกลับ มาใช้บ ริการอีก ครัง้
(Setiowati & Putri, 2012) ได้อธิบายถึงการตัดสินใจบริโภคซ้ามี 2 รูปแบบ คือ มีความตัง้ ใจกลับมาซือ้ หรือ
ใช้บริการซ้าจริง ๆ และต้องการเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการพูดแบบปากต่อปาก (Word of mouth) หรือ
ตามคาแนะนาทัง้ 2 รูปแบบนี้นาไปสู่ความจงรักภักดีในสินค้าและบริการของผู้บริโภค ดังนัน้ หากลูกค้ามี
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ ตราสินค้าสูงย่อ มมีโอกาสในการกลับมาซื้อ ซ้าหรือ ใช้บริการซ้าอีก ( Baldinger &
Rubinson, 1996) ความรูส้ กึ พึงพอใจหลังการใช้จนกระทังเปลี
่ ่ยนเป็ นทัศนคติทด่ี ตี ่อสินค้า (Han & Ryu,
2012) ได้นาเสนอทฤษฎีการตัดสินใจกลับมาใช้ซ้า (Theory of repurchasedecision-making: TRD) ว่าการ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเพิ่มความสามารถในการทานายกระบวนการตัดสินใจซื้อ อีกครัง้ ของบุคคล ควร
อธิบายด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยา-สังคม เนื่องจากปจั จัยเหล่านี้เป็ นปจั จัยที่นามาบูรณาการร่วมกับแนวคิด
ทางด้านการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค จึงสามารถอธิบายกระบวนการกลับมาซือ้ ใหม่ได้เป็ นอย่างดี จาก
การศึกษาสรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาใช้บริการซ้า (Repurchase) คือ การทีล่ ูกค้าเกิด
ความประทับใจ ความพึงพอใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้าอีกครัง้ โดยแบ่งความตัง้ ใจในการซือ้ หรือใช้
บริการซ้าออกเป็ น 2 แง่คอื 1. ความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ ซ้า (กลับมาซือ้ ซ้า) และ 2. ความตัง้ ใจทีจ่ ะบอกต่อในเชิง
บวกและแนะนาผูอ้ ่นื
สมมติ ฐานในการวิ จยั
H1 คุณภาพการบริการด้านความน่ าเชื่อถือส่งผลต่อตัง้ ใจใช้บริการซ้า
H2 คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองลูกค้าส่งผลต่อตัง้ ใจใช้บริการซ้า
H3 คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้าส่งผลต่อตัง้ ใจใช้บริการซ้า
H4 คุณภาพการบริการด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้าส่งผลต่อตัง้ ใจใช้บริการซ้า

ระเบียบการวิ จยั

ประชากรที่นามาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารทะเล อีสานป้าวรรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ เป็ นจานวนประชากรทีซ่ อ้ื สินค้าออนไลน์ไม่แน่ นอน เนื่องจากประชากรมีขนาด
ใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน จึงใช้สูตรการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่า งของ W.G. Cochran
โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และเพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 300 ตัวอย่าง ซึง่ ถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามทีเ่ งือ่ นไขกาหนด
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิ จยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลซึง่ เป็ นข้อมูลใน
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มูล เบื้อ งต้น ของผู้ต อบแบบสอบถาม เพื่อ ใช้ส รุ ป ผลการวิจ ัย เชิง พรรณา ซึ่ง เป็ น
แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ และรายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
ทีส่ าหรับการรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารเป็นแบบสอบถามทีม่ หี นึ่งคาตอบ (Single Choice Questions)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ คุ ณ ภาพการบริก ารของร้า นอาหาร 4 ด้า น คือ 1. ด้า นความ
น่ าเชื่อถือ 2. ด้านการตอบสนองลูกค้า3. ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า 4. ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า ที่
ส่งผลต่อการกลับมาซือ้ ซ้าของลูกค้าทีม่ าใช้บริการร้านอาหารทะเล อีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใช้เครือ่ งมือประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิ จยั
1. ศึก ษาทฤษฎีแ นวคิด จากเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้ อ งเพื่อ เป็ น แนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุง่ หมายของการวิจยั
2. นาข้อมูลที่ไ ด้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
3. นาแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษางานค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของเนื้อหา (Validity) ว่าตรงตามจุดมุง่ หมายและสอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นี้หรือไม่
4. นาแบบสอบถามไปตรวจสอบคุ ณภาพด้ว ยการนาแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อ มันของ
่
แบบสอบถาม หาค่าสัมประสิทธิ ์ความสอดคล้อง (Alpha Cronbach Coefficient)

5. คัด เลือ กเฉพาะค าถามที่ ม ีค่ า สัม ประสิท ธิ ค์ วามสอดคล้ อ ง (Alpha Cronbach Coefficient)
มากกว่า 0.80 มาใช้เป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1) สถิ ติเ ชิง พรรณนา ส าหรับ ข้ อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้
การแจกแจงความถี่แ ละร้อ ยละ ส่ ว นคุ ณ ภาพด้า นการบริก ารและความตัง้ ใจใช้บ ริก ารซ้ า วิเ คราะห์
ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย เล ขคณิ ต แล ะส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 2)ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ
(Multiple Regression) เพื่อทดสอบคุณภาพด้านการบริการของลูกค้าทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.00
โดยมีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็ น
ร้อยละ 25.70 รองลงมาคือเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระคิดเป็ นร้อยละ 22.30 และและรายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนที่
สาหรับการรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร 9,001 บาท ขึน้ ไปเป็นส่วนใหญ่คดิ เป็นร้อยละ 26.70
ตาราง 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณภาพด้านการบริการลูกค้าทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนองลูกค้า
ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้า
ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า
R2 = 0.676, F = 62.035, Sig.= 0.000*

B
1.626
.075
.087
.280
.195

SE
.177
.065
.072
.066
.065

Beta
.089
.108
.310
.233

T
9.212
1.147
1.221
4.217
2.982

Sig.
.000*
.252
.223
.000*
.003*

จากตาราง 1 พบว่าคุณภาพด้านการบริการลูกค้าทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้าได้รอ้ ยละ 67.60
(R = 0.676) โดยค่า F = 62.035 หรือคุณภาพด้านการบริการลูกค้าทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้ามี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาน้ าหนักของตัวแปรอิสระที่มผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
พบว่า คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า (Beta = 0.280) และด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า
(Beta = 0.195) มีน้าหนักมากกว่า ด้านความน่าเชื่อถือ (Beta = 0.075) และด้านการตอบสนองลูกค้า (Beta
= 0.087) ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์มีทศิ ทางเดียวกันคือเป็ นทางบวก
2

โดยสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y = 1.626 + 0.075(ความน่าเชื่อถือ) + 0.087 (การตอบสนองลูกค้า) + 0.280(การให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า) + 0.195(การเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า)
จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพด้านการบริการลูกค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความ
ตัง้ ใจใช้บริการซ้า หากคุณภาพการบริการด้านความน่ าเชื่อถือ เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้กบั ความตัง้ ใจใช้
บริการซ้าเพิม่ ขึน้ 0.075หน่ วย หากคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองลูกค้าเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทา
ให้กบั ความตัง้ ใจใช้บริการซ้าเพิม่ ขึน้ 0.087 หน่ วย หากคุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า
เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้กบั ความตัง้ ใจใช้บริการซ้าเพิม่ ขึน้ 0.280 หน่ วย และหากคุณภาพการบริการด้าน
การเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้าเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะทาให้กบั ความตัง้ ใจใช้บริการซ้าเพิม่ ขึน้ 0.195 หน่วย
สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึกษา สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 156 คน คิดเป็ น ร้อยละ 52.00 โดยมีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็ นร้อยละ 25.70
รองลงมาคือเจ้าของธุรกิจ /อาชีพอิสระคิดเป็ นร้อยละ 22.30 และและรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่สาหรับการ
รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร 9,001 บาท ขึน้ ไปเป็นส่วนใหญ่คดิ เป็นร้อยละ 26.70
ผลการวิเ คราะห์การถดถอยของคุ ณภาพด้านการบริการลูกค้าที่มผี ลต่อ ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า
พบว่า คุณภาพด้านการบริการลูกค้าทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้บริการซ้าโดยด้าน คุณภาพการบริการด้านการ
ให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า , ด้านการเข้าใจและรู้จกั ลูกค้า มีผลมากกว่า ด้านความน่ าเชื่อถือและด้านการ
ตอบสนองลูกค้าแสดงให้เห็นว่า การบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า, ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั มีมผี ลต่อ
ความตัง้ ใจใช้บริการซ้า ของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้าเป็ นสิง่ ที่
สาคัญ ทีส่ ามารถสร้างความมันใจได้
่
ว่ามาตรฐานที่ รวมไปถึงการให้บริการของพนักทุกฝ่ายทีบ่ ริการด้วย ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กฤติยา ทองค า. (2564) ศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อความตัง้ ใจในการกลับมาใช้
บริการโรงแรม 3-5 ดาวในภาคใต้ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันวาย
่
โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ผ่าน Google Form จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน
พบว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image) คุณภาพการบริการ (Service quality) และสิง่ ดึงดูดใจใน
จุดหมายปลายทาง (Destination attractiveness) มีผลในเชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการโรงแรม 3-5 ดาว
ในภาคใต้ประเทศไทยของนักท่ องเที่ยวเจเนอเรชันวาย
่
ในด้านประชากรศาสตร์พบว่า เพศทางเลือกให้
ความสาคัญกับคุณภาพการบริการมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศหญิงให้ความสาคัญต่อสิง่ ดึงดูดใจใน
จุดหมายปลายทางมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ ด้านอายุการศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่า

กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุมากกว่า 26 ปีมกี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีประกอบอาชีพทีม่ รี ายได้มนคงแน่
ั่
นอนและ
รายได้มากกว่า 20,000 บาทขึน้ ไปให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพ บริการ ความตระหนัก
ถึงสภาวะสุขภาพ สิง่ ดึงดูดใจในจุดหมายปลายทางและการกลับมาใช้บริการโรงแรม 3-5 ดาว ซ้ามากกว่า
กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมอี าชีพเป็ นนักเรียน/นักศึกษา และงานวิจยั ของพัชรภรณ์ นพ
กุลสถิตย์ ศึกษาคุณภาพการบริการทีส่ ่งผลต่อการใช้บริการซ้าในอนาคตของ Kerry Express 1) เพื่อศึกษา
ผลกระทบของพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการทีส่ ่งผลต่อการใช้บริการ Kerry Express ซ้าในอนาคต 2) เพื่อศึกษา
คุณภาพในการให้บริการทีส่ ่งผลต่อการใช้บริการ Kerry Express ซ้าใน อนาคต 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง ความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการกับการใช้บริการ Kerry Express ซ้าในอนาคต ซึง่ เป็ น
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) มีการใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริการ ซ้าในอนาคตไม่แตกต่างกัน และ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริการ Kerry Express ซ้าในอนาคต อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้คุณภาพการให้บริการด้าน ลักษณะของการบริการ ความไว้วางใจ
ความกระตือ รือ ร้น สมรรถนะความมีไ มตรีจติ ความน่ า เชื่อ ถือ ความปลอดภัย การเข้าถึงบริการ การ
ติดต่อสื่อสาร การเข้าใจลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริการ Kerry Express ซ้าในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากผลวิจ ยั พบว่ า คุ ณ ภาพด้า นการบริก ารลูก ค้า ที่ม ีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจใช้บริก ารซ้ า โดยด้า น
คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า , ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า มีผลมากกว่า ด้านความ
น่ าเชื่อถือและด้านการตอบสนองลูกค้าแสดงให้เห็นว่า การบริการด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า , ด้านการ
เข้าใจและรู้จกั มีมผี ลต่ อความตัง้ ใจใช้บริการซ้า ของลูกค้า จึงต้อ งนาผลการวิจยั ที่ศึกษาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการในด้านความน่ าเชื่อถือและด้านการตอบสนองลูกค้าเพิม่ ขึน้
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