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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสง

เดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) เพื่อศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั  
ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินค้าของบริษัท ตะวันแดงสาดแสงเดือน จํากัด (สาขาคลองตัน) จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผูใ้ชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนัโดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดบั
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท  

คุณภาพการใหบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการสูงสุด
คือ ดา้นความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และดา้นท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงสุดคือ ดา้นคาํบอกเล่า ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุ
และสถานภาพต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา  และ
รายไดต่้างกนั  มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จาก
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ คุณภาพ 
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การให้บริการในภาพรวมทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการสนองตอบต่อลูกคา้ และดา้นการ
บริการท่ีเป็นรูปธรรม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง 
และดา้นการรับรอง และดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัค่อนขา้งตํ่า  

 
ABSTRACT 

The research object was to study the level of service quality, the level of brand loyalty of 
customers, compare with brand loyalty by demographic and the relationship between service quality 
and the brand loyalty of customers at Tawandang Sadsangduan Co., Ltd.             (Klongtan Branch). The 
sample consisted of 400 customers receiving services at Tawandang Sadsangduan Co., Ltd. 
(Klongtan Branch).  The subjects completed questionnaires about service quality and brand loyalty.  
Statistics for data analysis included percentages, mean and standard deviation. Hypotheses were 
tested by t-test and F-test at the .05 level of significance.  

The research results found that the sample group is mainly female, between 20 and 30 
years of age, with lower bachelor degrees, earning between 10,000 – 20,000 baht/month. 

The overall service quality was at a high level, with the service quality dimension of 
reliability at the highest level. The overall brand loyalty was at a high level, with the brand loyalty 
dimension of word-of-mouth at the highest level. Customers with differences in sex, age, and 
marriage status were not significantly different in their brand loyalty. Customers with different 
education levels and incomes were significantly different at .05. Overall, there was a relationship 
between service quality and brand loyalty at a medium level. The service quality dimensions of 
reliability, responsiveness, and tangibles had a relationship with brand loyalty at a medium level, 
while the service quality dimensions of assurance and empathy had a relationship with brand loyalty 
at a low level. 

 
ความสําคญัของปัญหา 

บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั ทาํธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหารและบริการ โดยมุ่งเป็นผูน้าํ
ดา้นธุรกิจ ร้านอาหารและบริการ ซ่ึงในช่วงปีท่ีผา่นมา การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลาดการแข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนัไดเ้กิดข้ึนมากมายบริษทั ตะวนัแดง 
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สาดแสงเดือน จาํกดั ซ่ึงอยูใ่นช่วงกาํลงัเติบโต มีการขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น ฝ่ายบริหาร
จึงไดเ้ลง็เห็นว่าการท่ีจะกา้วสู่การพฒันาธุรกิจร้านอาหารและบริการใหเ้จริญกา้วหนา้ไดด้ว้ยดีนั้น หวัใจ
หลกั คือ ความสามารถในการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงในการผลิตสินคา้และบริการในปัจจุบนัมีการพฒันาการท่ีเร็วมาก ประเทศท่ีมีความกา้วหน้าทาง
เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง สดัส่วนของธุรกิจภาคบริการจะมีความเติบโตท่ีสูง เป็นส่วนสาํคญัท่ีขบัเคล่ือนให้
เศรษฐกิจมีความแขง็แกร่งไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบนับริบททางการตลาดมีความซบัซอ้น นบัวนัยิ่ง
เพิ่มมากข้ึนทุกขณะ ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัตามแนวโน้มของการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป
เช่นกนั  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านอาหารและบริการพบว่า เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่เป็นเร่ือง ของการผลิตสินคา้ ผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค แต่ไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจร้านอาหารและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงในรายละเอียดของธุรกิจร้านอาหารและบริการนั้นยงัมี
ปัจจยัความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้ง กบัการบริหารจดัการของธุรกิจดว้ย ขอ้สังเกตดงักล่าว 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการกบัความภกัดีของลูกคา้นั้นมีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
หรือไม่ ตลอดจนสามารถนําความรู้ ความเข้าใจไปเป็นแนวทางบริหารจัดการต่อองค์กรเพื่อสู่
ความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

จากสภาพและปัญหาจากขอ้สังเกตดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ บริษทั 
ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั หากมีการศึกษาโดยนาํความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้คา้มาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษายอ่มส่งผล
ให้การดาํเนินงานบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงการ
ส่งเสริมสู่ความเป็นผูน้าํในธุรกิจดว้ย 
 
คาํสําคญั   

คุณภาพการใหบ้ริการ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1. ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) ตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั อยา่งไร 
2. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้

บริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) 
2. เพื่อศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือนจาํกดั 

(สาขาคลองตนั) 
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั ตะวนัแดง 

สาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1. ตวัแปรท่ีศึกษา 

  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ และคุณภาพการใหบ้ริการ  
  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรสและรายได ้ 
  คุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจได ้การสนองตอบต่อลูกคา้ การรับรอง  
ความเขา้อกเขา้ใจและเห็นใจลูกคา้ และการบริการท่ีเป็นรูปธรรม  
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย คาํบอกเล่า ความหนกัแน่น
ในส่ิงท่ีชอบ การแสดงตวั การมีส่วนร่วมในการปกป้อง และการไตร่ตรองเป็นพิเศษ 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ ของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน

จาํกดั ในเดือนธนัวาคม 2551 จาํนวน 12,860   
   กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้จากการใช้วิธีคาํนวณตามสูตรของยามาเน (ยุทธ 

ไกยวรรณ์, 2548) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ไดลุ่้มตวัอยา่ง จาํนวน 387.93 คน เพื่อความ
เช่ือมัน่ของขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  

   การสุ่มตวัอย่าง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากผูท่ี้มาใช้
บริการ ในช่วงเวลา 18.00 – 02.00 น.โดยเกบ็ขอ้มูลวนัละ 20 คน ในวนัท่ี 1 - 20 กมุภาพนัธ์ 2552  
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
  ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ 
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 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ดว้ยการหาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  และค่าความเช่ือมัน่ของ

เคร่ืองมือ (Reliability)โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
มีค่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี คุณภาพการบริการเท่ากบั .815 และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เท่ากบั .765 

4. สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
   4.1 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Items 

Objective Congruency) และค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
  4.2 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า t-test  ค่า F-test และการเปรียบเทียบค่า
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพีร์ยสัน (Pearson 
Correlation) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 
ผลการวจัิย 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 30 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรี สถานภาพโสด มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  
 2. จากการศึกษาเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการใหบ้ริการตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า คุณภาพการให้บริการทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นท่ีมีคุณภาพการใหบ้ริการสูงสุด คือ ดา้นความไวว้างใจ 
 3. จากการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พบว่า 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงสุด คือ 
ดา้นคาํบอกเล่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้บริการของ
บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั 
(สาขาคลองตนั) แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
ความจงรักภักดใีนตราสินค้า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
สถานภาพ
สมรส 

รายได้ 

ดา้นคาํบอกเล่า 3.25** 28.930** 31.816** 13.873** 21.315** 
ดา้นความหนกัแน่นในส่ิงท่ีชอบ -1.67 0.221 26.261** 3.247* 3.867* 
ดา้นการแสดงตวั -5.94** 15.155** 11.934** 17.038** 3.756* 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้อง 3.80** 17.944** 14.072** 22.459** 3.843* 
ดา้นการไตร่ตรองเป็นพิเศษ -4.14** 3.550* 15.754** 1.351 1.590 

รวม -1.12 1.297 29.180** 2.319 3.293* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
   จากตารางท่ี 1 พบว่าลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน มีความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าไม่แตกต่างกัน และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั  
 5. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้
บริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดง

สาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) 
 

คุณภาพการให้บริการ 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

รวม ด้านคาํ 
บอกเล่า 

ด้านความ
หนักแน่นใน
ส่ิงทีช่อบ 

ด้านการ 
แสดงตวั 

ด้านการมี
ส่วนร่วมใน
การปกป้อง 

ด้านการ
ไตร่ตรอง 
เป็นพเิศษ 

1.ดา้นความไวว้างใจ .537** .461** .284** .421** .265** .523** 
2.ดา้นการสนองตอบต่อ ลกูคา้ .400* .364** .261** .472** .190** .451** 
3.ดา้นการรับรอง .154* .293* .351** .164* .120* .293** 
4.ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลกูคา้ .212** .223** .276** .279** .142* .306** 
5.ดา้นการบริการท่ีเป็นรูปธรรม .245** .393** .414** .288** .327** .442** 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการในภาพรวมทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการรายดา้นพบวา่ 
   - คุณภาพการให้บริการ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการสนองตอบต่อลูกคา้และดา้นการ
บริการท่ีเป็นรูปธรรม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
  - คุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นการรับรอง และดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจลูกคา้ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัค่อนขา้งตํ่า เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าของบริษัท ตะวันแดงสาดสางเดือน จํากัด (สาขาคลองตัน) มีประเด็น 
ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
  1. คุณภาพการใหบ้ริการตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั 
(สาขาคลองตนั) พบว่าในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารมีจาํนวน
เพิ่มข้ึนทุกวนั และความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการ บรรยากาศของกิจการ และประเภทของ
อาหาร ทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึนในการใชบ้ริการท่ีตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
ผูบ้ริหารกิจการจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกิจการเพื่อดึงดูความสนใจจาก
ลูกคา้ให้มาใชบ้ริการท่ีกิจการ ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการสามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้ การบริการท่ีดีมี
คุณภาพก็เป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีจะสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ และสร้างความ
ผกูพนัระหว่างลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการกบักิจการซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญักบั
คุณภาพการให้บริการดว้ยเช่นกนั และดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั ตะวนัแดง สาดแสงเดือน ณ 
คลองตนั ท่ีเป็นร้านอาหารและบริการ ในบรรยากาศการแสดงสดจากนกัร้องนกัดนตรีท่ีมีช่ือเสียง ทาํให้
บรรยากาศในการฟังดนตรีเป็นท่ีช่ืนชอบสาํหรับลูกคา้ พนกังานทุกคนยนิดีใหบ้ริการลูกคา้ทุกท่านดว้ย
ความเอาใจใส่กระตือรือร้น บริการดว้ยความจริงใจและเต็มใจ ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ดว้ย
ความรวดเร็ว  มีการเตรียมพร้อมสําหรับการให้บริการตลอดเวลา การแต่งกายเหมาะสม และเม่ือเกิด
ข้อผิดพลาดพนักงานยอมรับคําตําหนิจากลูกค้าและนําไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ  
ทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการให้บริการของพนักงาน นอกจากน้ีมีองค์ประกอบหน่ึงท่ีมี
ความสาํคญัมากในการประกอบกิจการร้านอาหารและบริการคือ ความเป็นมาตรฐานของคุณภาพอาหาร 
การใชว้ตัถุดิบท่ีสดและสะอาด สถานท่ีประกอบอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และกรรมวิธีการประกอบ 
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อาหารท่ีปลอดภยัทุกรายการอาหาร ส่ิงสําคญัท่ีสุดคือรสชาติของอาหารท่ีมีมาตรฐาน พนักงานทาํท่ี
หน้าท่ีประกอบอาหาร ประกอบอาหารทุกรายการด้วยความเอาใจใส่  โดยเน้นความสะอาด  
ถูกสุขลกัษณะ ใชว้ตัถุดิบคุณภาพดีและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของลูกคา้ รสชาติของอาหารท่ีจดัจา้น
ในรายการอาหารท่ีมีรสจดั และรสชาติท่ีกลมกล่อมในรายการอาหารท่ีมีรสอ่อน  การผูบ้ริหารให้
ความสําคญักับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการธุรกิจร้านอาหารทาํให้ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเกิดความ
ประทบัใจในคุณภาพการให้บริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประสม กล่ินสวาทหอม (2548) ศึกษา
คุณภาพการให้บริการของ ศูนยว์สัดุก่อสร้างซีเมนตไ์ทยโฮม มาร์ท แม็กซ์ สาขานครหลวง ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บริการของ ศูนยก่์อสร้างซีเมนตไ์ทย โฮม มาร์ท 
แม็กซ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธารินี เมธานุเคราะห์ (2542) ไดศึ้กษา
คุณภาพการบริการ ตามความคาดหวงัของผูป่้วยคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการตามความคาดหวงัของผูป่้วยคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์โดยรวมขอผูป่้วยในระดบัสูง 
 2. ระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน 
จาํกดั (สาขาคลองตนั) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ในระดบัสูงสุดคือ ดา้นคาํบอกเล่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ดว้ยความเป็น
เอกลกัษณ์ในดา้นของบรรยากาศการตกแต่งสถานท่ีและประเภทของแนวดนตรีท่ีบริการใหลู้กคา้  ลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการจึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มท่ีมีความชอบเป็นการส่วนตวัในการบรรยากาศของสถานท่ีและแนว
ดนตรีเฉพาะกลุ่ม เม่ือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความชอบส่วนตวัเป็นแรงจูงใจให้มาใชบ้ริการในเบ้ืองตน้ 
และ เม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจในให้การบริการ ลูกคา้มีการกล่าวถึงความประทบัใจท่ี
ตนเองไดรั้บใหบุ้คคลท่ีรู้จกัทราบ มีการแนะนาํและสนบัสนุนใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะความชอบใกลเ้คียง
กนัไปใชบ้ริการ สําหรับบุคคลท่ีไดรั้บคาํแนะนาํ หรือถูกชกัชวนให้มาใชบ้ริการ เม่ือไดม้าใชบ้ริการ
แลว้ไดรั้บบริการท่ีประทบัใจ ก็จะมีการกล่าวถึงความประทบัใจนั้น ๆ ต่อบุคคลท่ีรู้จกัต่อไป และเม่ือ
ลูกคา้มาใชบ้ริการเป็นประจาํดว้ยความรู้สึกว่าเป็นสถานท่ีเขาจะมาเม่ือตอ้งการพกัผ่อนหรือตอ้งการ
ความสนุกสนาน หรือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเขา  เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการนํ้ ามนัซ่ึงมีให้
เลือกใชบ้ริการมากมาย แต่ละตราสินคา้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละตราสินคา้อยู่
แลว้ การบอกต่อถึงความประทบัใจในการบริการ จึงไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
จะให้ความสาํคญัการความสะดวกและความจาํเป็นในการใชบ้ริการมากกว่าจะมองถึงความประทบัใจ
ในการใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤษดา  อ่อนสมบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง ความจงรักภกัดี
และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของซุปเปอร์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
จงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อซุปเปอร์สโตร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไม่สอดคลอ้งกบั 
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การศึกษาของ พรพิมล ศุภชยัสมานพนัธ์ (2547) ศึกษาเร่ือง ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการบริโภคซํ้ าไอศกรีมแดร่ีควีนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แดร่ีควีนของ
ผูบ้ริโภคโดยรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง 
  3. ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน 
จาํกดั (สาขาคลองตนั) แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
  - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามเพศของผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวม ลูกคา้ท่ี
มีเพศต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเป็นลูกคา้
เฉพาะกลุ่มท่ีมีความชอบใกลเ้คียงกนั ทั้งเพศชายและเพศหญิง ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจะโอกาสไดเ้ขา้ร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ประกอบกบัในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมของครอบครัวขนาดเลก็ สมาชิก
ในครอบครัวมีจาํนวนน้อยลง มีการรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน และดว้ยความเสมอภาคทาง
สังคมของเพศชายและเพศหญิงท่ีมีมากข้ึน การท่ีเพศหญิงจะใชบ้ริการร้านอาหารท่ีเปิดเวลากลางคืนได้
เท่าเทียมกัน และถือเป็นเร่ืองปกติท่ีเพศหญิงสามารถปฏิบติัได้เท่าเทียมกับเพศชาย สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ อมรรัตน์ พินยักุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ไอศกรีม Swensen’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอกรีม Swensen’s ไม่แตกต่างกนั  
  - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามอายขุองผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวม  ลูกคา้
ท่ีมีอายุต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความเป็นเอกลกัษณ์ใน
บรรยากาศและแนวเพลง ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจึงเป็นลูกคา้ท่ีมีความชอบในความเป็นตะวนัแดง สาด
แสงเดือน ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่นถึงวยัทาํงาน ซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้ง
มีการพบปะสงัสรรคใ์นกลุ่มเพื่อน การนาํครอบครัวมาพกัผอ่นรับประทานอาหารนอกบา้นเพื่อเปล่ียน
บรรยากาศ และตอ้งการผอ่นคลายความเครียดจากการทาํงาน แมอ้ายขุองลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจะมีความ
แตกต่างกัน แต่ความชอบในความเป็นตะวนัแดง สาดแสงเดือน ไม่ต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบกับ  
ร้านไอศกรีม Swensen’s ซ่ึงเป็นอาหารท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเด็กและวยัรุ่น เน่ืองจากเด็กและวยัรุ่นมี
ความนิยม และความชอบในการรับประทานไอศกรีมากวา่ ผูท่ี้เป็นวนักลางคน หรือผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นวยั
ท่ีใชเ้งินดว้ยความระมดัระวงัมากกว่า ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมรรัตน์ พินยักุล (2549) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอศกรีม Swensen’s ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี อาย ุแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ไอกรีม Swensen’s แตกต่างกนั 
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                - ความจงรักภักดี ต่อตราสินค้าแตกต่างกันตามระดับการศึกษาของผู ้ใช้บริการ  
ในภาพรวม ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ระดบัการศึกษาของผูใ้ช้บริการต่างกนั วตัถุประสงค์ในการใช้บริการก็ต่างกนั ทศันคติท่ีใช้ในการ
พิจารณาบริการต่างกนั และประสบการในการใชบ้ริการธุรกิจร้านอาหารต่างกนั กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า มีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อพกัผ่อน ผ่อนคลายความเครียด และ
สังสรรคใ์นกลุ่มเพื่อ ซ่ึงจะมองขา้มความผิดพลาดเล็กน้อยท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ เน่ืองจากมีความ
เขา้ใจและเห็นใจพนกังานท่ีให้บริการ และให้ความสาํคญักบับรรยากาศโดยรวมมากกว่า แต่ผูท่ี้ระดบั
การศึกษาสูงกว่า เม่ือมาใชบ้ริการแลว้ตอ้งการการบริการท่ีดีท่ีสุด ไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องใน
การบริการ และอาจจะมีความเขา้ใจหรือเห็นใจพนกังานท่ีใหบ้ริการนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมรรัตน์ พินยักุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ไอศกรีม Swensen’s ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภค
ท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอกรีม Swensen’s แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกันตามสถานภาพของผูใ้ช้บริการ ในภาพรวม 
พบว่า ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลูกคา้ท่ี
สถานภาพโสด และหมา้ย/หยา่ร้าง มีอิสระในการใชบ้ริการมากกวา่ ทั้งระยะเวลาในการใชบ้ริการในแต่
ละวนั การใชจ่้ายแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการ และการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ ของร้าน ลูกคา้ท่ีมี
สถานภาพโสด จึงสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการไดม้ากกว่า มีความผกูพนักบัทางร้านมากกว่า 
จึงมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กบัทางร้านมากกวา่ สาํหรับลูกคา้ท่ีสถานภาพสมรส มีภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากกว่าระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการจึงสั้นกว่า การใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 
แต่ละคร้ังจึงนอ้ยกวา่   
    - ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัตามรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวม ลูกคา้ท่ีมี
รายไดต่้างกนั มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก สภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ย ตอ้งใชค้วามรอบคอบเป็นพิเศษในการใชจ่้ายเงิน ลูกคา้กลุ่มน้ีอาจจะมี
ความประทับใจในบริการมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้สูงกว่า แต่รายได้ท่ีมีจ ํากัดทาํให้ลูกค้ากลุ่มน้ี
จาํเป็นตอ้งเปล่ียนไปใชบ้ริการร้านอ่ืน ท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่ากว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัร้านไอศกรีม Swensen’s 
ซ่ึงเป็นร้านขายไอศกรีมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัไอศกรีมในร้านอาหาร
ทัว่ไปหรือในร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป  สําหรับลูกคา้ท่ีมีรายได้น้อยแต่อยากรับประทานก็อาจจะ
รับประทานได้แต่คงไม่สามารถรับประทานเป็นประจาํได้สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรรัตน์  
พินยักลุ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอศกรีม Swensen’s ของ 
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี รายไดต่้อเดือน แตกต่างกัน  
มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ไอกรีม Swensen’s แตกต่างกนั 
 4. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใช้
บริการของบริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกดั (สาขาคลองตนั) พบว่า คุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า คุณภาพการให้บริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ธุรกิจร้านอาหารและบริการเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีให้ความสําคญักบัคุณภาพการ
ให้บริการในอนัดบัตน้ในการบริการจดัการ เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีจะดาํเนินกิจการอยู่ไดห้รือไม่ 
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ กล่าวคือ การใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพยอ่มทาํใหลู้กคา้
เกิดความพึงพอใจและประทบัใจ ตอ้งการมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป และไม่ตอ้งการเปล่ียนไปใชบ้ริการ
กบักิจการอ่ืนท่ีไม่คุน้เคย และเม่ือใชบ้ริการเป็นประจาํจะเกิดความผกูพนั จนกลายเป็นความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ นอกจากน้ีการบริการท่ีดีเลิศ จะสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้แลว้ ยงัสามารถลดความ
ผิดพลาดของการให้บริการลงได้อีกด้วย ซ่ึงในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ความพึงพอใจและความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการหาไดย้ากเตม็ที  เน่ืองจากคู่แข่งขนัในธุรกิจน้ีมีจาํนวน
มาก แต่ละกิจการต่างหากลยทุธ์ จุดเด่นหรือขอ้ไดเ้ปรียบของกิจการเพื่อเบ่ียงเบนความสนใจของลูกคา้ท่ี
มีต่อกิจการอ่ืนมาใชบ้ริการกิจการของตน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
1. จากการศึกษาลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้มากกว่าช่วงอายอ่ืุน คือ อายรุะหว่าง 

31-40 ปี เพื่อเป็นการสร้างความผูกพนัและสร้างความจงรักภกัดีกบัลูกคา้ทุกช่วงอายุดงักล่าว ทาง
บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกัด (สาขาคลองตนั) ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือสร้างความ
ผกูพนัและประสบการณ์ชีวิตร่วมกนัระหวา่งลูกคา้ช่วงอายอ่ืุน เช่น ลูกคา้อาย ุ20-30 ปี ควรจดักิจกรรม
มิวสิคแรลล่ี เส้นทางการเดินทางกรุงเทพฯ-พทัยา โดยมีศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมเขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ย  

  2. จากการศึกษา คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจ มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ในระดบัปานกลาง และคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากความไวว้างใจเป็นคุณภาพการบริการท่ีมีส่วนในการตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 
ดงันั้น หากกิจการมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มลูกคา้ ลูกคา้
จะเกิดความคาดหวงัในการบริการและความประทบัใจท่ีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว และ 
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ดว้ยความไวว้างใจในบริการของกิจการท่ีไม่เคยทาํใหลู้กคา้ผดิหวงั จะทาํใหลู้กคา้อยากท่ีจะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ีจดัข้ึน และหากกิจการสามารถจดักิจกรรมท่ีสร้างความประทบัใจท่ีเกิน
ความคาดหมายของลูกคา้ได ้ก็จะยิ่งสร้างความผกูพนัและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของกิจการมาก
ข้ึน ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้บอกต่อถึงความรู้สึกดงักล่าวกบับุคคลท่ีลูกคา้รู้จกั จึงเกิดเป็นการประชาสัมพนัธ์
โดยเกิดจากความประทบัใจของลูกคา้เอง  

3. จากการศึกษา คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการรับรอง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
จงรักภกัดีใน ตราสินคา้ในระดบัตํ่า และคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกน้อยท่ีสุด 
เน่ืองจากพนกังานจะให้บริการท่ีดีและประทบัใจให้กบัลูกคา้ประจาํมากกว่าลูกคา้ใหม่ ซ่ึงทาํให้ลูกคา้
ใหม่รู้สึกถึงการบริการท่ีไม่เป็นมาตรฐาน และไม่มีความเสมอภาค แต่ในความเป็นจริงการให้บริการ
ลูกคา้ประจาํท่ีมีความจงรักภกัดีมากกว่าดว้ยความเอาใจใส่มากกว่าเป็นการบริการท่ีควรปฏิบติั ไม่ควร
เปล่ียนแปลง แต่ควรปรับปรุงดว้ยการช้ีแจงใหพ้นกังานท่ีใหบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้
ใหม่เช่นกนั เพราะลูกคา้ใหม่ในวนัน้ีก็จะเป็นลูกคา้ประจาํของกิจการในวนัหนา้หากลูกคา้ไดรั้บบริการ
ท่ีประทบัใจและเกิดความผกูพนัจนกลายเป็นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

4. การบริการท่ีเหนือความคาดหมาย สร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ได ้หากกิจการมีการ
จดักิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น ในขณะท่ีลูกคา้กาํลงัเดินเขา้
กิจการเพื่อมานั้นท่ีโตะ๊ พิธีกรประกาศว่าท่านเป็นผูโ้ชคดีท่ีเขา้มาใชบ้ริการในกิจการเป็นคนท่ี 30 ของวนั 
ทางกิจการมีอภินันทนาการพิเศษลดค่าอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ในวนัน้ีพร้อมบตัรสมาชิก VIP 30 
เปอร์เซ็นตข์องราคาอาหารต่อการใชบ้ริการหน่ึงคร้ัง จาํกดัไม่เกิน 5 คร้ังในรอบหน่ึงเดือน ซ่ึงจะทาํให้
ลูกคา้รู้สึกประทบัใจในกิจกรรมของกิจการ และยงัเป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้มาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป  

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาเร่ืองความคาดหวงัในการใช้บริการ บริษทั ตะวนัแดงสาดแสงเดือน จาํกัด 

(สาขาคลองตนั) เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บจากใชบ้ริการจากกิจการ เพื่อนาํไปใชใ้น
การปรับปรุงการใหบ้ริการต่อไป 

2. ควรศึกษาเร่ืองการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management : 
CRM) เป็นการสร้างและการรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลายาวนานกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้เกิดความพอใจและความจงรักภกัดีอยูก่บักิจการใหน้านท่ีสุด และลดตน้ทุน
การแสวงหาลูกคา้รายใหม่ 
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ข้อจํากดัในการวจัิย 
  ขอ้จาํกดัในการวิจยั คือ การสุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่สามารถสุ่มแบบมีระบบได ้เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการตอ้งการทานอาหารและฟังเพลงเพื่อการผ่อนคลายและตอ้งการพกัผ่อน การให้ลูกคา้ตอบ
แบบสอบถามอาจเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และการแจกแบบสอบกบั
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุก ๆ คนท่ี 5 ท่ีมาใชบ้ริการไม่สามารถทาํไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่จะมากนัเป็นกลุ่ม จึงไม่สามารถกาํหนดเป็นลาํดบัท่ีเขา้มาใชบ้ริการได ้การแจกแบบสอบถาม
ให้กบัลูกคา้และให้ลูกคา้ทาํการตอบแบบสอบถามในขณะท่ีเดินเขา้มาใชบ้ริการอาจสร้างความไม่พึง
พอใจให้กบัลูกคา้ได ้ผูศึ้กษาจึงใชว้ิธีขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการในร้านแลว้ โดยแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบเท่านั้น 
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