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บทคัดย่อ
งานวิจยั ในครัง7 นี7มวี ตั ถุประสงค์เพือ@ (1) เพือ@ ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าทีม@ ตี ่อ
ร้าน Imagine Yala ในด้านต่าง ๆ (2) เพื@อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้า
กับการกลับมาใช้บริการซํ7าทีร@ า้ น Imagine Yala (3) เพือ@ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพใน
การให้บริการกับการกลับมาใช้บริการซํ7าทีร@ า้ น Imagine Yala โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที@
ไปใช้บริการร้าน Imagine Yala จํานวน 400 คน ในการศึกษาครัง7 นี7 ได้ใช้เครื@องมือทางสถิตใิ น
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test, F-test และ Regression ที@ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยลูกค้าที@เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 30 – 39 ปี มีสถานภาพสมรส
ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ/พนั ก งานของรั ฐ /พนั ก งาน มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นส่ ว นใหญ่
20,001 – 25,000 บาท และระยะห่างจากทีอ@ าศัยถึงร้าน Imagine Yala ของลูกค้าทีเ@ ข้าใช้บริการ
ส่วนใหญ่ คือ ระยะ 11 – 20 กิโลเมตร และผลการศึกษาพบว่า
(1) เพศและอายุของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า ไม่แตกต่างกัน
ส่วนรายได้ต่อเดือนของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า แตกต่างกัน
(2) รายได้ต่อเดือนของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจด้านราคา แตกต่าง
กัน ส่ ว นอายุ ข องลู ก ค้า ที@แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจด้า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย
ไม่แตกต่างกัน
(3) ปั จจัยความพึงพอใจที@มผี ลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าที@ร้าน Imagine
Yala มีทงั 7 หมด 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพและการนํ าเสนอ ซึ@งเป็ นตัวแปรในการพยากรณ์ของ
การกลับ มาใช้บ ริก ารซํ7 า ได้ม ากที@สุด รองลงมา คือ ด้า นบุ ค คล โดยมีค วามสามารถในการ
พยากรณ์จากปั จจัยความพึงพอใจได้มากถึงร้อยละ 50.10 (R2 = 0.501)
(4) ปั จจัยคุณภาพในการให้บริการมีผลต่ อการกลับมาใช้บริการซํ7า ของลูกค้าที@ร้า น
Imagine Yala มีทงั 7 หมด 4 ด้าน คือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ซึง@ เป็ นตัวแปรในการพยากรณ์
ของการกลับมาใช้บริการซํ7าได้มากทีส@ ดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านความน่ าเชื@อถือ ด้านการให้ความ
มันใจ
@ และด้านสิง@ ทีเ@ ห็นด้วยตา โดยมีความสามารถในการพยากรณ์จากปั จจัยทีค@ ุณภาพในการ
ให้บริการ ได้มากถึงร้อยละ 60.10 (R2 = 0.601)
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ และการกลับมาใช้บริการซํ7า
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the levels of customer satisfaction
with various aspects of Imagine Yala (2 ) to study the relationship between customer
satisfaction and repurchase at Imagine Yala. Imagine Yala (3 ) to study the relationship
between service quality and repurchase at Imagine Yala . A sample of 4 0 0 customers
who visited Imagine Yala. The statistical tools were used to test the hypothesis, namely
t-test, F-test and Regression at the statistical significance level of 0 . 0 5 . Most of the
customers who used the service were male. Age between 3 0 – 3 9 years old, marital
status, occupation, government service/government employee/employee, income is
20,001 - 25,000 baht, and the distance from where they live to the Imagine Yala of most
customers who use the service is 11 - 20 kilometers, and the study found that
(1) Gender and age of customers affect repurchase, not different but income
affects the repurchase, differently.
(2) Income affects price satisfaction is differently. But age of customers affects
satisfaction of place, not different.
(3) There are 2 factors of satisfaction that affect the repurchase at Imagine Yala,
namely physical and presentation. which was the predictive variable of repurchase the
most, followed by the person, with the ability to predict the satisfaction factor of up to
50.10% (R2 = 0.501).
(4) The quality factor of service affecting the repurchase at Imagine Yala has 4
aspects, namely, responsiveness. which is the most predictive variable of repurchase,
followed by reliability, assurance, tangibles with the ability to forecast from the factors of
service quality up to 60.10% (R2 = 0.601).
Keywords : Satisfaction, Quality of Service and Repurchase
บทนํา
ปั จจุบนั ธุรกิจร้านอาหารมีความเชื@อมโยงกับการท่องเทีย@ วโดยภาคการท่องเทีย@ วมีสว่ น
สําคัญทีช@ ่วยสนับสนุ นการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหาร เนื@องจากเป็ นธุรกิจทีไ@ ด้ประโยชน์จาก
การท่องเทีย@ วซึง@ พบว่า มีนกั ท่องเทีย@ วชาวต่างชาติเข้ามาท่องเทีย@ วในประเทศไทยเพิม@ ขึน7 ทุกปี
เมื@อพิจารณาจากสถิตนิ ักท่องเทีย@ วชาวต่างชาติในช่วง 4 ปี ทผ@ี ่านมา (ปี 2558-2561) มีจํานวน
นั ก ท่ อ งเที@ย วเพิ@ม ขึ7น อย่ า งต่ อ เนื@ อ งโดยในปี 2561 มีจํ า นวนนั ก ท่ อ งเที@ย วต่ า งชาติสู ง ถึ ง
38,277,300 คน จํานวนนักท่องเที@ยวขยายตัวถึง 7.54% และรายได้จากการท่องเที@ยวของ
นักท่องเทีย@ วชาวต่างชาติในช่วง 4 ปี ทผ@ี า่ นมามีการเติบโตอย่างต่อเนื@อง โดยในปี 2561 มีรายได้
สู ง ถึง 2,007,503 ล้ า นบาท มีก ารขยายตัว อยู่ ท@ี 9.63% โดยค่ า ใช้ จ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที@ย ว
ชาวต่างชาติสูงสุด 3 อันดับแรกใช้ไปกับ ที@พกั สินค้าและของฝาก และอาหารและเครื@องดื@ม

ตามลําดับ ซึง@ ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื@องดื@มมีมลู ค่าเพิม@ ขึน7 ทุกปี โดยในปี 2560 มีมลู ค่าถึง
376,131.80 ล้านบาท เติบโตถึง 14.27% เนื@องจากอาหารไทยเป็ นทีร@ จู้ กั และยอมรับทัวโลก
@
ไม่
ว่าจะเป็ นเรือ@ งของรสชาติทเ@ี ป็ นเอกลักษณ์ ความหลากหลายของอาหารและความคุม้ ค่า จึงทําให้
อาหารไทยเป็ นหนึ@งในแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเทีย@ ว ชาวต่างชาติทเ@ี ดินทางมาเยือนประเทศไทย
โดยค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย@ วต่างชาติ
ธุรกิจทีเ@ กีย@ วข้องกับอาหารนัน7 จัดว่าเป็ นธุรกิจทีม@ อี ทิ ธิต่อทุกคนเป็ นอย่างมาก เนื@องจาก
อาหารเป็ น ปั จจัยทีม@ นุ ษย์ตอ้ งใช้ในการดํารงชีวติ จะเห็นได้ว่าร้านอาหารแต่ละร้านจะมีรปู แบบ
มีจดุ เด่น การบริการ และจุดประสงค์ของแต่ละร้านทีแ@ ตกต่างกัน เพือ@ ใช้ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้า
ร้าน เช่น รายการเมนูอาหาร การบริการพืน7 ฐาน บริเวณทีใ@ ช้ตอ้ นรับลูกค้า หรือในบางร้านมีจุด
สําหรับให้ลูกค้าถ่ายรูปเพื@อเก็บเป็ นทีร@ ะลึก หากเปรียบเทียบการเข้ามาของลูกค้าในอดีตเมื@อ Ž
ปี ทแ@ี ล้วกับปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าจํานวนลูกค้าลดลงมากอันมีสาเหตุหลายอย่าง ได้แก่ โรคระบาด
เศรษฐกิจ นโบยายต่าง ๆ จากทางรัฐบาล ซึง@ เป็ นสาเหตุหลัก ๆ ทีส@ าํ คัญทีท@ ําให้ปริมาณลูกค้า
ลดลงจากเดิม โดยร้านอาหารต่าง ๆ จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทเ@ี กิดขึน7 ในปั จจุบนั
เช่น การเพิม@ การบริการแบบจัดส่งถึงบ้าน หรือมีการใช้บริการของบริษทั ขนส่งอาหารทีม@ อี ยู่ใน
ปั จจุบนั เช่น Food panda, Grap, Line man หรือบริษทั อื@น ๆ เพื@อให้ให้เข้าถึงลูกค้ามากทีส@ ุด
รวมไปถึงการจัดการเกีย@ วกับการบริการต่าง ๆ การจัดโปรโมชันหรื
@ อมีสว่ นลดให้กบั ลูกค้า และ
อาจจะสร้างเมนู ใหม่ ๆ เพื@อใช้ในการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการของทางร้านตนเองมาขึน7 ซึ@ง
ทางร้านจะต้องมีการโปรโมทรายการอาหารและบริการทางร้านสู่โลกออนไลน์ เพื@อให้ลูกค้า
เข้าถึงได้งายขึน7 ลูกค้าสามารถทีจ@ ะดูเมนู บรรยากาศ การบริการของพนักงาน เพือ@ เป็ นตัวช่วย
ในการตัดสินใจทีจ@ ะเลือกร้านอาหาร จากสถานการณ์ โรคระบาด Covid 19 นัน7 ทําให้หลาย ๆ
ร้านต้องปิ ดตัวลงหรือมีการปิ ดชัวคราวเพื
@
อ@ ลดรายจ่ายต่าง ๆ เพือ@ ความอยูร่ อด แต่กม็ บี างร้านที@
มองวิกฤติให้เป็ นโอกาสเพื@อปรับปรุงร้านให้ลูกค้าเข้าถึงได้งา่ ยขึน7 มีการจําหน่ ายแบบออนไลน์
เพิม@ มากขึน7 เพื@อกระตุน้ ยอดขายให้กบั ทางร้าน ให้มรี ายได้ทเ@ี พิม@ ขึน7 เหมือนกับก่อนการเกิดโรค
ระบาด
จากปั ญหาดังกล่าวทางผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการที@
ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าของร้าน Imagine Yala ซึ@งเป็ นร้านอาหารที@มกี าร
ให้บริการทัง7 แบบกลางวัน และกลางคืน (ก่อนการเกิดโรคระบาด) โดยการให้บริการกลางวันนัน7
มีการให้บริการเกี@ยวกับอาหาร และเครื@องดื@ม รวมไปถึงการจัดอาหารแบบกล่องสําหรับผู้ท@ี
ต้องการนํ าไปจัดเลี7ยง ดังนัน7 ผู้วจิ ยั จึงต้องการทราบเกี@ยวกับปั จจัยที@ส่งผลต่อการกลับมาใช้
บริการซํ7าของลูกค้ากับทางร้าน Imagine Yala และเพือ@ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมของร้านหลังจากทีโ@ รคระบาดนี7หายไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ@ ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าทีม@ ตี ่อร้าน Imagine Yala ในด้านต่าง ๆ
2. เพื@อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึง พอใจของลู ก ค้ า กับ การกลับ มาใช้
บริการซํ7าทีร@ า้ น Imagine Yala
3. เพือ@ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริการกับการกลับมาใช้บริการซํ7า
ทีร@ า้ น Imagine Yala

สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติ ฐานข้อทีO 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนที@
แตกต่างกันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า แตกต่างกัน (T-test, F-test)
H1a : เพศของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า แตกต่างกัน
H1b : อายุของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า แตกต่างกัน
H1c : รายได้ต่อเดือนของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า แตกต่าง
กัน
สมมติ ฐานข้อทีO 2 ความพึงพอใจด้านอาหาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการนําเสนอ และด้านกระบวนการ มีผล
ต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าทีร@ า้ น Imagine Yala (Regression)
สมมติ ฐานข้อทีO 3 คุณภาพในการให้บริการในด้านสิง@ ที@เห็นด้วยตา ความน่ าเชื@อถือ
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมันใจ
@ และความเอาใจใส่ มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า
ของลูกค้าทีร@ า้ น Imagine Yala (Regression)
ขอบเขตการวิ จยั
ในการทําวิจยั เรื@อง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการทีส@ ่งผลต่อการกลับมาใช้
บริก ารซํ7 า ของลูก ค้า กรณี ศึก ษา ร้า น Imagine Yala เป็ น การศึก ษาเกี@ย วกับ ความพึง พอใจ
คุณภาพในการให้บริการของลูกค้าและการกลับมาใช้บริการซํ7า จากร้าน Imagine Yala ผูว้ จิ ยั ได้
กําหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี7
1. ประชากรทีใ@ ช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง7 นี7 คือ ประชากรทีใ@ ช้ในการศึกษาครัง7 นี7 คือ
จํานวนลูกค้าที@มาใช้บริการที@ร้าน Imagine Yala ช่วงเดือน กันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน
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2. กลุ่มตัวอย่างทีใ@ ช้ในการศึกษาครัง7 นี7 คือ ลูกค้าทีใ@ ช้จํานวนลูกค้าทีม@ าใช้บริการทีร@ า้ น
Imagine Yala ช่วงเดือน กันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 จํานวน 400 คน จากการสุ่ม
ผูบ้ ริโภคด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling)
3. ตัวแปรอิสระทีใ@ ช้ในการศึกษา คือ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคในส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพในการให้บริการลูกค้า ส่วนตัวแปรตาม คือ
การกลับมาใช้บริการซํ7า
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีOเกีOยวข้อง
การศึกษาเรื@อง “ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการที@ส่งผลต่ อการกลับมาใช้
บริการซํ7าของลูกค้า กรณีศกึ ษา ร้าน Imagine Yala” ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้า ทฤษฎี งานวิจยั ที@
เกีย@ วข้องจากเอกสาร วารสาร หนังสือ จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี7
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (Kotler et al, 2016) คือ องค์ประกอบที@
สําคัญในการดําเนินงานการตลาด ซึง@ เป็ นปั จจัยทีก@ จิ การสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้อง
สร้า งส่ ว นประสมการตลาดที@เ หมาะสมในการวางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เพื@อ ตอบสนอง

กลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความพึงพอใจมากทีส@ ุด ซึง@ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านสินค้า ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เป็ นต้น
1) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service) เป็ นทัง7 สิง@ ทีจ@ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้
สําหรับธุรกิจบริการในร้านอาหารนัน7 ผลิตภัณฑ์สําคัญเป็ นอย่างยิง@ ซึ@งผู้บริโภคนัน7 มักจะให้
ความสนใจทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการมาก เช่น รสชาติอาหารทีจ@ ดั จ้าน มีความหลากหลาย
ของเมนู วัตถุดบิ ทีใ@ ช้ในการประกอบอาหารนัน7 มีคุณภาพ และมีความสะอาด การบริการทีด@ ี ยิม7
แย้มแจ่มใสในการให้บริการ เป็ นต้น
2) ด้านราคา (Price) คือ อาหารควรมีคณ
ุ ภาพสมกับราคาทีผ@ บู้ ริโภคจะได้รบั ใช้วตั ถุดบิ
ทีด@ ี มีคุณค่าสมกับราคาหรืออาจจะนําเรือ@ งของเศรษฐกิจในช่วงนัน7 เข้ามาปรับ เช่น ถ้าเศรษฐกิจ
แย่ อาจจะมีการปรับลดราคาในช่วงนัน7 ๆ
3) ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย (Place) มีทํ า เลที@ต ัง7 ของร้ า น Imagine Yala ที@ดี
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน มีความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ มีความสะดวกในการเดินทาง
และมี Delivery ทีส@ ามารถสังอาหารที
@
ร@ า้ น Imagine Yala กลับบ้านได้ ผ่าน Application ต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ น lineman, Grab food, Food panda เป็ นต้น
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เป็ น
การนํ าเสนอข้อมูลของร้าน Imagine Yala โดยมีการแจ้งโปรโมชันต่
@ าง ๆ ให้ผู้บริโภคได้รบั รู้
อย่างชัดเจน เช่น ในโบชัวร์ต่าง ๆ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน มีการใช้สอ@ื social เข้ามา
ช่วยในการส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมทผ่าน facebook ,instragram เป็ นต้น
5) ด้านบุคคล (People) บุคลากรภายในร้านนัน7 ต้องมีการรับออเดอร์ลูกค้าทางร้าน
ดังนัน7 เรือ@ งสือ@ สารกับลูกค้าเป็ นเรือ@ งทีส@ าํ คัญ ต้องมีการสือ@ สารทีถ@ กู ต้อง แม่นยํา เป็ นการลดความ
ผิดพลาด และเพิม@ ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดยี งิ@ ขึน7 นอกจากนี7ยงั มีพนักงานที@
เพียงพอต่อการให้บริการ และให้บริการอย่างเป็ นมิตร ยิม7 แย้มแจ่มใส แนะนําเมนูต่าง ๆ ให้แก่
ลูกค้าได้
6) ด้านกายภาพ (Physical Evidence) คือ ธุรกิจเกีย@ วกับอาหาร ความสะอาดนัน7 สําคัญ
เป็ นอย่างยิง@ ดังนัน7 ทางร้าน Imagine Yala จึงคํานึงถึงความสะอาดภายในร้าน สิง@ อํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็ นสิง@ สําคัญ และติดตัง7 ป้ ายร้านให้อยู่ในตําแหน่ งทีช@ ดั เจน เพื@อพบเห็นได้ง่าย
เพราะจะช่วยให้ผบู้ ริโภคพบเห็นและมีการจดจําได้งา่ ยขึน7
7) ด้านกระบวนการ (Process) ธุรกิจเกีย@ วกับร้าน Imagine Yala นัน7 ควรมีกระบวนการ
ต่ า ง ๆ ที@ร วดเร็ว ในการให้บ ริก าร ดัง นัน7 จึง ลดกระบวนการที@ซ7ํ า ช้อน เพื@อ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีต@ อ้ งการความรวดเร็วในการบริการ รวมทัง7 ในส่วนของการทําอาหารใน
ครัวนัน7 ร้าน Imagine Yala จึงแบ่งเป็ นแผนกสําหรับทําหน้าทีต@ ่าง ๆ ทีช@ ดั เจน เพือ@ ความรวดเร็ว
และแม่นยําในการให้บริการ และจัดพืน7 ทีใ@ นการวางบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับการห่ออาหารกลับบ้านให้
เป็ นระเบียบ สามารถหยิบใช้งานได้งา่ ย
ทฤษฎีคณ
ุ ภาพการบริ การ
คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็ นสิง@ ทีล@ ูกค้าทุกคนคาดหวังทีจ@ ะได้รบั จากการ
บริการในการให้บริการลูกค้า จะวัดจากเครื@องมือวัดคุณภาพการบริการซึง@ เป็ นการวัดคุณภาพ
จาก 5 ด้านดังนี7

1) ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็ น
รูปธรรมทีส@ ามารถสัมผัสจับต้องได้มลี กั ษณะทางกายภาพทีป@ รากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์ และ
เครื@องใช้สํานักงานสภาพแวดล้อมและการตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และ
เอกสารต่ า ง ๆ ป้ า ยประกาศ ความสะอาดและความเป็ น ระเบีย บของสํา นัก งาน ทํา เลที@ต งั 7
ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ลกู ค้ารับรูว้ า่ มีความตัง7 ใจในการให้บริการ และลูกค้าสามารถเห็นภาพ
ได้ชดั เจน
2) ความน่าเชือ@ ถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาทีส@ ญ
ั ญาไว้กบั
ลูกค้า งานบริการที@มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครัง7 ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความ
สมํ@าเสมอ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถนํามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอต่อ
การให้บริการ และสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาทีเ@ กิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ
3) การตอบสนองลูก ค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็ว เป็ น ความตัง7 ใจที@จ ะ
ช่วยเหลือลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทัง7 ต้องมีความกระตือรือร้น เห็น
ลูกค้าแล้วต้องรีบต้อนรับต้อนรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย
ความรวดเร็วจะต้องมาจากพนักงาน และกระบวนการในการให้บริการทีม@ ปี ระสิทธิภาพ
4) การให้ค วามมันใจแก่
@
ลูก ค้า (Assurance) หมายถึง การบริก ารจากพนัก งานที@มี
ความรูค้ วามสามารถในการให้ขอ้ มูลทีถ@ กู ต้องมีทกั ษะในการทํางานตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและมีมนุ ษย์สมั พันธ์ทด@ี ี สามารถทําให้ลกู ค้าเกิดความเชือ@ ถือ และรูส้ กึ ปลอดภัยสร้างความ
มันใจว่
@ าลูกค้าได้รบั บริการทีด@ ี
5) การเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานทีใ@ ห้บริการลูกค้าแต่ละราย
ด้วยความเอาใจใส่และให้ความเป็ นกันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติ และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้รบั ทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความ
แตกต่างในบางเรือ@ ง ใช้เป็ นแนวทางการให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ
ทฤษฎีการกลับมาใช้บริ การซําd
การกลับ มาใช้บ ริก ารซํ7 า (Repurchase) หมายถึง ทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภคที@เ กิด จาก
ประสบการณ์ในการใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจทีไ@ ด้รบั การเอาใจใส่จากผูใ้ ห้บริการ รวมถึง
ความจงรัก ภัก ดีข องผู้บ ริโ ภคที@มีต่ อ การให้บ ริก าร (Taylor and Baker, 1994) และส่ง ผลให้
ทัศนคติเ ป็ นไปในทางบวกซึ@ง จะส่ง ผลให้ผู้ใ ช้บริการกลับมาใช้บริการอีกครัง7 ในอนาคต ซึ@ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kim et al. (2013) ทีก@ ล่าวว่า การใช้บริการร้านอาหารเพือ@ สุขภาพชํ7า
เกิดจาก 4 ปั จจัย ได้แก่ การรับรูว้ ่าร้านอาหารทําให้มสี ุขภาพทีด@ ี การมีคุณค่า ความพึงพอใจ
และความตัง7 ใจที@จะใช้บริการ และงานวิจยั ของ Anderson, Fornell and Lechmann (1994) ที@
กล่าวว่า การกลับมาใช้บริการซํ7าจะขึน7 อยู่กบั การให้บริการครัง7 แรกของผูบ้ ริโภค หากผูบ้ ริโภค
เกิดความพึงพอใจในครัง7 แรกทีใ@ ช้บริการจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดี ซึ@งผูบ้ ริโภคเหล่านี7จะ
เป็ นผูท้ ท@ี าํ กําไรและสร้างความเจริญเติบโตให้กบั องค์การโดยผ่านการซือ7 ทีเ@ พิม@ มากขึน7
Ehrenberg (1972) เป็ นนั ก วิช าการคนแรกที@นํ า ทฤษฎีท างคณิ ต ศาสตร์ The NDB
Model จนพบพฤติกรรมการซื7อซํ7า จากการศึกษาการซื7อสินค้าแต่ละยีห@ อ้ ของลูกค้าในประเทศ
อังกฤษ จํานวน 454 ครัวเรือน เป็ นระยะเวลา 24 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า การซื7อซํ7าอย่าง
ในสินค้าจําพวกสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น นํ7ายาปรับผ้านุ่ม กาแฟ กระดาษชําระ ทีห@ าซือ7 ได้ตาม
ร้านทัวไป
@ โดยมีปัจจัยมากมายทีท@ าํ ให้ลกู ค้าเกิดความสนใจในสินค้าก่อนทีจ@ ะทําการซือ7 เช่น คน

รู้จกั แนะนํ าให้ลองใช้ เห็นคุณสมบัติของสินค้าจากโฆษณา ห้างร้านจัดการลดแลกแจกแถม
รับทราบข้อมูลทีน@ ่ าสนใจจากพนักงานขาย หีบห่อของสินค้าสวยสะดุดตา สิง@ เหล่านี7ทําให้เกิด
การทดลองใช้ เมื@อลูกค้าตัดสินใจซื7อในครัง7 แรกและประทับใจในสินค้าหรือบริการ จะส่งผลต่อ
ทัศนคติทม@ี ตี ่อสินค้าทําให้เกิดการซือ7 ซํ7า อย่างไรก็ตามผลการศึกษาแสดงว่า สินค้ายีห@ อ้ หนึ@งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทงั 7 หมด จึงทําให้แนวโน้มการซื7อในช่วงแรก ๆ มี
อัตราสูง และค่อย ๆ ลดน้อยลงในครัง7 ต่อ ๆ มา หากบริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าและบริการทําการเสนอ
สินค้าและบริการในรูปแบบเดิม โดยผลการศึกษาของสินค้าอุปโภค 20 รายการ ได้แก่ เสือ7 ผ้า
นํ7 ามัน มาการีน ผงซักฟอก เครื@องดื@ม ซุป มีแนวโน้มในการซื7อซํ7าในครัง7 แรกทีอ@ ตั ราร้อยละ 45
ถึง 94 และลดลงเรื@อย ๆ ในครัง7 ต่อ ๆ มา ดังนัน7 เมื@อระยะเวลาผ่านไป ลูกค้าเก่า ๆ จะหายไป
และจะมีลกู ค้าใหม่ ๆ เข้ามาแทนที@ และอาจเป็ นไปได้วา่ ลูกค้าเก่าอาจกลับมาซือ7 ซํ7าในเวลาต่อมา
วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ในการทําวิจยั เรื@อง “ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการทีส@ ง่ ผลต่อการกลับมาใช้
บริการซํ7าของลูกค้า กรณีศกึ ษา ร้าน Imagine Yala” ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดเครื@องมือและวิธกี ารวิจยั
ไว้ ดังนี7
เครือ@ งมือทีใ@ ช้ในการวิจยั
แบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี7
ส่วนที@ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง@ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และภูมลิ าํ เนา
ส่วนที@ 2 ความพึงพอใจ 7P's ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึง@ ประกอบด้วย
ส่วนที@ 3 คุณภาพในการให้บริการลูกค้า ประกอบด้วย
ส่วนที@ 4 พฤติกรรมการกลับมาใช้บริการซํ7า
ส่วนที@ £ แบบสอบถามปลายเปิ ด เพือ@ แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
ขัน7 ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการรวบรวมแบบสอบถามจาก Google form ผู้วิจ ัย ได้ทํ า การตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลแล้วนําข้อมูลทัง7 หมดมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS โดยนําค่าสถิตมิ าใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี7
1) สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าความถี@ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี@ย (x̅) และส่วนเบี@ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื@ออธิบายลักษณะของข้อมูลพื7นฐาน ซึ@ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน โดยใช้ t-test และ ANOVA
2) สถิติท@ีใ ช้ท ดสอบสมมติฐ าน (Hypothesis testing) เพื@อ ตรวจสอบความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้ Regression
ผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั ในหัวข้อเรื@อง “ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการทีส@ ่งผลต่อ
การกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้ากรณีศกึ ษา ร้าน Imagine Yala” โดยมีผลการวิจยั ดังต่อไปนี7

1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ลูกค้าทีเ@ ข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 52.00 อายุอยูใ่ นช่วง 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.00 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ
63.20 ประกอบอาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 มีรายได้ต่อ
เดือนส่วนใหญ่ 20,0001 – 25,000 บาท ร้อยละ 58.80 และระยะห่างจากทีอ@ าศัยถึงร้าน Imagine
Yala ของลูกค้าทีเ@ ข้าใช้บริการส่วนใหญ่ คือ ระยะ 11 – 20 กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 84.00
2) ความพึงพอใจทีม@ ตี ่อส่วนประสมทางการตลาดของร้าน Imagine Yala โดยรวมราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากที@สุด (x̅ = 4.92) เมื@อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ระดั บ ความพึ ง พอใจมากที@ สุ ด ซึ@ ง ได้ แ ก่ ด้ า นกายภาพและการนํ าเสนอ (Physical
Evidence/Environment and Presentation) ให้คา่ เฉลีย@ สูงสุด ซึง@ มีระดับความพึงพอใจมากทีส@ ดุ
(x̅ = 4.95) รองลงมา คือ ด้ า นกระบวนการ (Process) (x̅ = 4.94) ด้ า นอาหาร (Product)
(x̅ = 4.92) ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย (Place) (x̅ = 4.91) ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย
(Promotions) (x̅ = 4.91) ด้า นราคา (Price) (x̅ = 4.90) และด้า นบุ ค คล (People) (x̅ = 4.90)
ตามลําดับ ซึง@ หากพิจารณารายข้อในทุก ๆ ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากทีส@ ดุ ทุกข้อ
3) ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล คุ ณ ภาพในการให้ บ ริก ารลู ก ค้ า ของร้ า น Imagine Yala
คุณภาพในการให้บริการลูกค้าของร้าน Imagine Yala โดยรวมรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับพึง
พอใจมากทีส@ ุด (x̅ = 4.95) เมือ@ พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจมากทีส@ ุด
ซึ@ ง ได้ แ ก่ สิ@ง ที@ เ ห็ น ด้ ว ยตา (Tangibles) ความน่ า เชื@ อ ถื อ (Reliability) การให้ ค วามมัน@ ใจ
(Assurance) ความเอาใจใส่ (Empathy) ให้ค่าเฉลี@ยสูงสุด ซึ@งมีระดับความพึงพอใจมากที@สุด
(x̅ = 4.95) รองลงมา คือ การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) (x̅ = 4.94) ตามลําดับ ซึง@
หากพิจารณารายข้อในทุก ๆ ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากทีส@ ดุ ทุกข้อ
4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อทีO 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน
ทีแ@ ตกต่างกันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า แตกต่างกัน
สมมติฐ านย่อ ย 1.1 เพศของลูก ค้า ที@แ ตกต่ า งกัน ส่ง ผลต่ อ การกลับ มาใช้บ ริก ารซํ7 า
แตกต่างกัน
ตารางทีO 1 การทดสอบปั จจัยด้านเพศของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า
ส่วนเบียO งเบน
Sig.
เพศ
จํานวน (N) ค่าเฉลีOย (x̅)
มาตรฐาน
t
(2-tailed)
(S.D.)
ชาย
208
4.98
0.123
หญิง
192
4.95
0.196
400
1.892 0.059
รวม
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ 0.05

การทดสอบความแตกต่างของเพศลูกค้ากับการกลับมาใช้บริการซํ7า ด้วยสถิติ t-test
โดยวิธี Independent Sample t-test ที@ร ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิติท@ีร ะดับ 0.05 ผลการทดสอบ
พบว่า เพศของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐ านย่อ ย 1.2 อายุ ข องลูก ค้า ที@แ ตกต่ า งกัน ส่ง ผลต่ อ การกลับ มาใช้บ ริก ารซํ7 า
แตกต่างกัน
ตารางทีO 2 การทดสอบปั จจัยด้านอายุของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า
ส่วนเบียO งเบน
อายุ
จํานวน (N) ค่าเฉลีOย (x̅)
มาตรฐาน
F
Sig.
(S.D.)
< 20 ปี
2
5.00
0.000
20 – 29 ปี
129
4.95
0.195
30 – 39 ปี
188
4.97
0.145
40 – 49 ปี
65
4.96
0.155
50 – 59 ปี
12
4.96
0.091
60 ปี ขน7ึ ไป
2
4.88
0.177
400
4.96
0.162
0.536 0.749
รวม
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ 0.05

การทดสอบความแตกต่างของอายุลูกค้ากับการกลับมาใช้บริการซํ7า ด้วยสถิติ F-test
โดยวิธี One Way ANOVA ทีร@ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร@ี ะดับ 0.05 ผลการทดสอบพบว่า อายุ
ของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อย 1.3 รายได้ต่อเดือนของลูกค้าที@แตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลับมาใช้
บริการซํ7า แตกต่างกัน
ตารางทีO 3 การทดสอบปั จจัยด้านรายได้ต่อเดือนของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลับมา
ใช้บริการซํ7า
ส่วนเบียO งเบน
จํานวน ค่าเฉลีOย
รายได้
มาตรฐาน
F
Sig.
(N)
(x̅)
(S.D.)
< 15,000 บาท
19
4.84
0.325
15,000-25,000 บาท 310
4.98
0.124
25,001-35,000 บาท
65
4.94
0.215
>35,000 บาท
6
4.83
0.303
400
4.96
0.162
5.894 0.001
รวม
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ 0.05

การทดสอบความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนลูกค้ากับการกลับมาใช้บริการซํ7า ด้วย
สถิติ F-test โดยวิธี One Way ANOVA ทีร@ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร@ี ะดับ 0.05 ผลการทดสอบ
พบว่า รายได้ต่อเดือนของลูกค้าทีแ@ ตกต่างกันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า แตกต่างกัน จาก
การทดสอบการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบรายคูข่ องค่าเฉลีย@ ของลูกค้าทีม@ ผี ลต่อการกลับมาใช้
บริการซํ7า จําแนกตามรายได้ต่อเดือนลูกค้า ด้วยวิธี L.S.D. ที@ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า คู่ท@แี ตกต่างกัน ได้แก่ ลูกค้าที@มรี ายได้ต่อเดือนตํ@ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉลี@ยความ
คิดเห็นต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าแตกต่างกับ ลูกค้าทีม@ รี ายได้ 15,000-25,000 บาท, 25,001-

35,00 บาท, และมากกว่า 35,000 บาท รวมถึงลูกค้าทีม@ รี ายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท มี
ค่าเฉลีย@ ความคิดเห็นต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าแตกต่างกับ ลูกค้าทีม@ รี ายได้ มากกว่า 35,000
บาท
สมมติ ฐานข้อทีO 2 ความพึงพอใจด้านอาหาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการนํ าเสนอและด้านกระบวนการ มีผล
ต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าทีร@ า้ น Imagine Yala
ตารางทีO 4 ค่าสัมประสิทธิ ªของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยทีค@ วามพึงพอใจ (7P’s) กับการกลับมา
ใช้บริการซํ7า
ตัวแปรพยากรณ์
B Std.error Beta
t
Sig.
(Constant)
1.871 0.179
10.436
0.000
ด้านอาหาร (X1)
0.059 0.040 0.077 1.485
0.138
ด้านราคา (X2)
0.048 0.038 0.074 1.276
0.203
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3) 0.058 0.041 0.076 1.405
0.161
ด้านการส่งเสริมการขาย (X4)
0.044 0.039 0.063 1.148
0.251
ด้านบุคคล (X5)
0.164 0.037 0.024 4.414
0.000*
ด้านกายภาพและการนําเสนอ (X6) 0.278 0.053 0.301 5.228
0.000*
ด้านกระบวนการ (X7)
-0.023 0.051 -0.027 -0.457
0.648
2
2
R = 0.708 R = 0.501 Adjusted R = 0.492 SEest = 0.11600 F = 56.193*
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ 0.05

ค่า สัม ประสิท ธิ ªของปั จ จัย ความพึงพอใจด้านอาหาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จํ า หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริม การขาย ด้า นบุ ค คล ด้า นกายภาพและการนํ า เสนอ และด้า น
กระบวนการ มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าทีร@ า้ น Imagine Yala อย่างมีนยั สําคัญที@
ระดับ 0.05 มีทงั 7 หมด 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพและการนํ าเสนอ (X6) ซึ@งเป็ นปั จจัยทีส@ ่งผลต่อ
การกลับมาใช้บริการซํ7าทีเ@ ป็ นตัวแปรในการพยากรณ์ของการกลับมาใช้บริการซํ7าได้มากทีส@ ุด
รองลงมา คือ ด้านบุคคล (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิใª นรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.278 และ
0.164 ตามลําดับ ซึ@งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ การกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าที@ร้าน
Imagine Yala ได้ดงั ต่อไปนี7
Y = 1.871 + 0.164X5 +0.278X6
สามารถอธิบายความสามารถในการพยากรณ์ของการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าที@
ร้าน Imagine Yala จากปั จจัยความพึงพอใจได้มากถึงร้อยละ 50.10 (R2 = 0.501)
สมมติ ฐานข้อทีO 3 คุณภาพในการให้บริการในด้านสิง@ ที@เห็นด้วยตา ความน่ าเชื@อถือ
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมันใจ
@ และความเอาใจใส่ มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า
ของลูกค้าทีร@ า้ น Imagine Yala

ตารางทีO 5 ค่า สัม ประสิท ธิ ªของตัว แปรพยากรณ์ปั จ จัย ทีค@ ุณ ภาพในการให้บ ริก ารกับ การ
กลับมาใช้บริการซํ7า
ตัวแปรพยากรณ์
B
Std.error Beta
t
Sig.
(Constant)
1.100
0.172
6.395
0.000
ด้านสิง@ ทีเ@ ห็นด้วยตา (X1)
0.149
0.051 0.153 2.894
0.004*
ด้านความน่าเชือ@ ถือ (X2)
0.160
0.047 0.172 3.378
0.001*
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (X3) 0.269
0.053 0.311 5.034
0.000*
ด้านการให้ความมันใจ
@ (X4)
0.156
0.042 0.192 3.735
0.000*
ด้านความเอาใจใส่ (X5)
0.047
0.038 0.055 1.249
0.212
R = 0.775 R2 = 0.601 Adjusted R2 = 0.596 SEest = 0.10300 F = 118.610*
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร2ี ะดับ 0.05

ค่า สัม ประสิท ธิ ªของปั จ จัย คุ ณ ภาพในการให้บ ริก ารในด้า นสิ@ง ที@เ ห็น ด้ว ยตา ความ
น่ าเชื@อถือ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมันใจ
@ และความเอาใจใส่ มีผลต่อการกลับมาใช้
บริการซํ7าของลูกค้าที@ร้าน Imagine Yala อย่างมีนัยสําคัญที@ระดับ 0.05 มีทงั 7 หมด 4 ด้าน คือ
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (X3) ซึง@ เป็ นปั จจัยทีส@ ่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าทีเ@ ป็ นตัวแปร
ในการพยากรณ์ของการกลับมาใช้บริการซํ7าได้มากทีส@ ุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความน่ าเชื@อถือ
(X2) ด้านการให้ความมันใจ
@ (X4) และด้านสิง@ ทีเ@ ห็นด้วยตา (X1) โดยมีคา่ สัมประสิทธิในรู
ª ปคะแนน
ดิบ (B) เท่ากับ 0.269, 0.160, 0.156 และ 0.149 ตามลําดับ ซึง@ สามารถเขียนสมการพยากรณ์
การกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าทีร@ า้ น Imagine Yala ได้ดงั ต่อไปนี7
Y = 1.100 + 0.149X1 + 0.160X2 + 0.269X3 + 0.156X4
สามารถอธิบายความสามารถในการพยากรณ์ของการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าที@
ร้าน Imagine Yala จากปั จจัยทีค@ ณ
ุ ภาพในการให้บริการ ได้มากถึงร้อยละ 60.10 (R2 = 0.601)
การอภิ ปรายผล
1) ความพึงพอใจของลูกค้าทีม@ ตี ่อร้าน Imagine Yala ในด้านต่าง ๆ
ความพึงพอใจทัง7 7 ด้านทีก@ ล่าวมาของทางร้าน Imagine Yala มีระดับความพึงพอใจ
มากทีส@ ุดทุกด้านโดยความพึงพอใจในแต่ละด้านนัน7 ส่งผลทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซํ7า โดย
สอดคล้องกับ วันทนา ประณิธานธรรม (2562) ได้ทําการศึกษาเรื@องปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม@ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื7อซํ7าของธุรกิจเบเกอรีผ@ ่านสือ@ สังคมออนไลน์ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล ผลการศึก ษาพบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี
ความสําคัญต่อการตัดสินใจซื7อเบเกอรีผ@ ่านสื@อสังคมออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส@ ุดถึง
มาก โดยเฉพาะด้านช่องการจัดจําหน่าย มีความสะดวกสบาย ในการสังซื
@ อ7 มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ7 มากทีส@ ุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าอายุ และรายได้ มีการตัดสินใจซือ7
ซํ7าของธุรกิจเบเกอรีผ@ า่ นสือ@ สังคมออนไลน์แตกต่างกัน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ากับการกลับมาใช้บริการซํ7าที@ร้าน
Imagine Yala

ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึง พอใจของลู ก ค้ า กับ การกลับ มาใช้ บ ริก ารซํ7 า ค่า
สัมประสิทธิ ªของปั จจัยความพึงพอใจทีม@ ผี ลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าของลูกค้าทีร@ า้ น Imagine
Yala อย่างมีนยั สําคัญทีร@ ะดับ 0.05 มีทงั 7 หมด 2 ด้าน คือ
ด้านกายภาพและการนําเสนอ ซึง@ เป็ นปั จจัยทีส@ ง่ ผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าทีเ@ ป็ นตัว
แปรในการพยากรณ์ของการกลับมาใช้บริการซํ7าได้มากทีส@ ุด โดยมีค่าสัมประสิทธิในรู
ª ปคะแนน
ดิบ เท่ากับ 0.278 จากแบบสอบถามจะเห็นว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเกีย@ วด้านกายภาพมาก เช่น
บรรยากาศของร้าน สิง@ อํานวยความสะดวกทีท@ างร้านได้จดั ไว้ให้บริการลูกค้าซึง@ จะส่งผลต่อการ
กลับมาใช้บริการซํ7า
ด้านบุคคล เป็ นปั จจัยทีส@ ง่ ผลรองลงมาต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า โดยมีค่าสัมประสิทธิ ª
ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.164 จากแบบสอบถามจะเห็นว่าลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการจาก
พนักงานของร้านเป็ นอย่างมาก เช่น การแต่งกาย การพูด การมีมนุ ษย์สมั พันธ์ การบริการด้วย
ความยิม7 แย้มซึง@ จะส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า
ส่วนด้านด้านอาหาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริมการขาย
และด้านกระบวนการไม่สง่ ผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า ผลการวิเคราะห์ทงั 7 7 ด้านนี7 มี 2 ด้าน
ที@ส่ ง ผลต่ อ การกลับ มาใช้บ ริก ารซํ7 า ซึ@ง สอดคล้ อ งกับ ก้ อ งเกีย รติ อิท ธาภิช ัย (2559) ได้
ทําการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ แรงจูงใจทีม@ คี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความ
พึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารญี@ป่ ุนในศูนย์การค้า เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัม พัน ธ์ก บั พฤติก รรมในการใช้บ ริก ารร้า นอาหารญี@ป่ ุ น ด้า นความถี@ใ นการใช้บ ริก าร
ร้านอาหารญีป@ ่ ุนต่อเดือนในทิศทางเดียวกันระดับตํ@า และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
การกระบวนการ และด้านลักษณะกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้บริการ
ร้านอาหารญี@ป่ ุน ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี@ป่ ุนต่อครัง7 ในทิศทางเดียวกัน
และทิศทางตรงข้ามในระดับตํ@า ตามลําดับ
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริการกับการกลับมาใช้บริการซํ7าที@ร้าน
Imagine Yala
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพในการให้ บ ริก ารกับ การกลับ มาใช้ บ ริก ารซํ7 า ค่า
สัมประสิทธิ ªของปั จจัยคุณภาพในการให้บริการในด้านสิง@ ที@เห็นด้วยตา ความน่ าเชื@อถือ การ
ตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมันใจ
@ และความเอาใจใส่ มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าของ
ลู ก ค้ า ที@ร้ า น Imagine Yala อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ที@ร ะดับ 0.05 มีท ัง7 หมด 4 ด้ า น คือ ด้ า นการ
ตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า ซึ@ง เป็ น ปั จ จัย ที@ส่ ง ผลต่ อ การกลับ มาใช้บ ริก ารซํ7 า ที@เ ป็ น ตัว แปรในการ
พยากรณ์ของการกลับมาใช้บริการซํ7าได้มากทีส@ ดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านความน่าเชือ@ ถือ ด้านการ
ให้ความมันใจและด้
@
านสิง@ ที@เห็นด้วยตา โดยมีค่าสัมประสิทธิในรู
ª ปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.269,
0.160, 0.156 และ 0.149 ตามลําดับ ซึ@งจะเห็นความคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลต่อการ
กลับมาใช้บริการซํ7า ส่วนด้านความเอาใจใส่นนั 7 จะไม่สง่ ผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ7า
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริการกับการกลับมาใช้บริการ
ซํ7 า ข้า งต้ น สอดคล้ อ งกับ Ishmael Mensah and Rebecca Dei Mensah (¯°±²) ศึก ษาวิจ ัย
เกีย@ วกับผลกระทบของคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าและการกลับมาซือ7 ซํ7าใน
ร้านอาหารที@มหาวิทยาลัย Cape Coast Campus ในประเทศกานา จากผลการวิจยั สรุปได้ว่า

คุณภาพการให้บริการมีอทิ ธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซํ7าทีร@ า้ นอาหารในอนาคต มีคา่
B-value ที@ = 0.790 โดยที@คุณภาพการบริการสนับสนุ นว่ามีผู้รบั บริการ 79% ที@จะกลับมาใช้
บริการซํ7าอย่างมีนยั สําคัญที@ P<0.01 และความพึงพอใจของผูร้ บั บริการนัน7 ส่งผลต่อการกลับมา
ใช้บริการซํ7าของร้านอาหาร มีค่า B-value = 0.711 และส่งผลอย่างมีนัยสําคัญที@ p<0.01 ซึ@ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั ดังนัน7 จึงสามารถสรุปได้วา่ คุณภาพการให้บริการมีอทิ ธิพล
ต่อความพึงพอใจและการพึงใจของผูร้ บั บริการนัน7 ยังมีอทิ ธิพลส่งผลต่อการกลับมาซื7อหรือใช้
บริการซํ7าอย่างมีนยั ของผูร้ บั บริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง7 นี7
1) จากการวิจยั ครัง7 นี7 ผูท้ ส@ี นใจสามารถนํ า ตัวแปรทีเ@ กีย@ วข้องกับการกลับมาใช้บริการ
ซํ7 า เช่ น ส่ ว นประสมทางการตลาด (7P’s) และคุ ณ ภาพในการให้บ ริก าร ซึ@ง อาจจะใช้ใ น
กรณีศกึ ษาในรูปแบบของร้านทีค@ ล้ายคลึงกันกับงานวิจยั ครัง7 นี7 เพราะแต่ละพืน7 ที/@ จังหวัดอาจจะ
ส่งผลทีแ@ ตกต่างกัน
2) จากงานวิจยั ครัง7 นี7 ทางร้านสามารถนํ าผลทีไ@ ด้ไปใช้กบั ร้านเพื@อปรับปรุงหรือรักษา
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าทีก@ ลับมาใช้บริการซํ7า โดยมีปัจจัย 2 ด้านทีส@ ง่ ผลต่อการกลับมาใช้
บริการซํ7าทีแ@ ตกต่างกัน ได้แก่ ด้านกายภาพและการนําเสนอ และด้านกระบวนการ
3) จากงานวิจ ยั ครัง7 นี7 ผู้ท@ีส นใจในธุ ร กิจ ร้า นอาหารกึ@ง ผับ สามารถนํ า วิจ ยั นี7 ไ ปเป็ น
แนวทางในการตัดสินใจทําธุรกิจได้ โดยจะต้องทําวิจยั เพิม@ เติมเกี@ยวกับพืน7 ทีใ@ นการจัดตัง7 ร้าน
ปริมาณลูกค้าที@เข้าใช้บริการ ส่วนด้านของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
และคุณภาพในการให้บริการ สามารถนํ าวิจยั ครัง7 นี7ไปอ้างอิงได้เพราะเป็ นรูปแบบของธุรกิจ
เดียวกัน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง7 ถัดไป
1) ในการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจะต้องเพิม@ การสํารวจลูกค้าให้มคี วามหลายหลายมากขึน7
เช่น กลุม่ ลูกค้าทีเ@ ข้าถึงการประชาสัมพันธ์ของร้านผ่านช่องทางสือ@ ออนไลน์
2) ในการทําวิจยั ครัง7 ถัดไป ควรศึกษาปั จจัยที@เกี@ยวข้องกับความต้องการหรือความ
คาดหวังของลูกค้าร่วมด้วย เพือ@ ดูแนวโน้มการกลับมาใช้บริการซํ7า
3) ควรสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมสถานการณ์ในปั จจุบนั เช่น โรคระบาด ต้นทุนของ
วัตถุดบิ ในการทําอาหาร และการใช้สทิ ธิต่าง ๆ ของรัฐ (โครงการคนละครึง@ )
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