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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บรกิาร รา้นย ู
สโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) โดยศกึษาถงึลกัษณะประชากรศาสตร ์คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการ
ใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร ความภกัดขีองลูกคา้ดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะ
ซื้อ ด้านความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และด้านพฤติกรรมการร้องเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทัง้สิ้น 385 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลได้แก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคณู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 15 
– 23 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นิสติ/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 9,750 – 16,999 บาท และมี
สถานภาพโสด คุณค่าที่รบัรูจ้ากการใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ความไวว้างใจของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ และ ความภกัดขีองลกูคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า : ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ แตกต่างกนัมคีวามภกัดขีอง
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร รา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร)แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 สว่นคุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการ
ใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ และ ดา้น
ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 32.9 และ 31.8 ตามล าดบั และ 
ความไวว้างใจที่มต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 12.1 และ 17.9 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ความภกัดขีองลกูคา้ คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร รา้นยสูโตร ์ 
 
 
 
 
 
¹สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
²รองศาสตราจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the factors influencing customer loyalty on service usage at 
a branch of the U-Store Srinakharinwirot University (Prasarnmitr campus), by studying the demographic 
characteristics, perceived value and trust in customer loyalty in terms of word of mouth communication, 
purchase intentions, price sensitivity and complaining behavior. The sample size of this study consisted of 
three hundred and eighty five customers. The data was obtained using a questionnaire. The statistics for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and multiple 
regression analysis. The statistical information was processed using computer software.  
 The findings of this study were as follows: most of respondents were women, aged between fifteen 
and twenty-three, single, held a Bachelor’s degree, were occupied as students, and with an average monthly 
income from THB 9,750 to 16,999. The overall perceived value was at very good level and overall trust was 
at the highest level. Overall, customer loyalty was at the highest level. 
 The results of the hypothesis testing were as follows: customers with different educational and 
income levels had different levels of customer loyalty in terms of service usage at the U-Store at 
Srinakharinwirot University at a statistically significant level of 0.05. The factors of perceived value and trust 
influenced customer loyalty on service usage at the U-Store in terms of word of mouth communication and 
purchase intentions at a statistically significant level of 0.01, which explained 32.9 percent and 31.8 percent, 
respectively. The factor of trust Influenced customer loyalty on service usage at the U-Store in terms of price 
sensitivity, and complaining behavior at a statistically significant level of 0.01, which explained 12.1 percent 
and 17.9 percent, respectively 
  
Keywords: Customer Loyalty, Service Usage, Srinakharinwirot University 
 
บทน า 

บรษิทัแอปเปิล (Apple Inc.) หรอืในชื่อเดมิ บรษิทัแอปเปิลคอมพวิเตอร์ (Apple Computer Inc.) เป็นบรษิัท
ในซลิคิอนแวลลยี์ ท าธุรกจิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ แอปเปิลปฏวิตัคิอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะในยุค 70 ดว้ยเครื่องแอปเปิล วนั 
แอปเปิล ท ูและแมคอนิทอช ในยุค 80 ปจัจุบนัแอปเปิลมชีื่อเสยีงดา้นฮารด์แวร์ เช่น ไอแมค ไอพอด ไอโฟน ไอแพด 
และรา้นขายเพลงออนไลน์ไอทนูส ์(วกิพิเีดยี : บรษิทั แอปเป้ิล) 

แอปเป้ิลเป็นบรษิัทที่มมีูลค่าตราสนิค้าสูงที่สุดในโลก ตัง้แต่ปี 2011-2013 (most valuable brands) ปจัจยัสู่
ความส าเรจ็ของ แอปเป้ิล นอกเหนือจากนวตักรรมของสนิคา้ไอททีี่บรษิัทมกัจะเป็นผู้น าอยู่เสมอแลว้นัน้ รูปแบบการ
จดัการรา้นคา้ปลกีของบรษิทัยงัเป็นอกีปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิการกระจายสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย โดยแนวคดิของ
การสรา้งระบบจดัจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลกี เป็นแนวคดิที ่สตฟี จ๊อบส ์เป็นผูร้เิริม่ขึน้มา ในช่วงทีก่ลบัเขา้มารบัต าแหน่ง
ซอีโีอแอปเป้ิลอกีรอบ และเชื่อว่าการทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัประสบการณ์จากการทดลองใช ้ไดส้มัผสัเครื่องจรงิๆ มผีลอย่างมากใน
การซื้อสนิค้าของแอปเป้ิล แต่สนิค้าของเขากลบัต้องพึ่งพิงห้างค้าปลกีขนาดยกัษ์มากขึน้เรื่อยๆ  ซึ่งห้างค้าปลกีเป็น
ธุรกจิทีข่าดแคลนสิง่จงูใจใหแ้ก่พนกังาน และไม่ใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรม ในขณะทีส่นิคา้ของ Apple เป็นสนิคา้ที่
ตอ้งการการจดัวางเพื่อใหม้คีวามโดดเด่น (กลยุทธค์า้ปลกีอกีหนึ่งความส าเรจ็ของแอปเป้ิล) แอปเป้ิลจงึพยายามสรา้ง
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รากฐานการค้าปลกีนี้ขึน้มาควบคู่ไปกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ และเมื่อมกีารเปิดตวัแอปเป้ิลสโตร์สาขาแรกท่ามกลาง
กระแสวจิารณ์จากนกัวเิคราะห ์แต่แอปเป้ิลกลบัประสบความส าเรจ็อย่างมาก มกีารขยายสาขาอย่างรวดเรว็ในปีต่อๆมา 
และกลายเป็นรา้นทีส่รา้งรายไดม้หาศาลเหนือคู่แขง่ทุกรายในธุรกจิเดยีวกนั 

ในประเทศไทย เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในช่วงที่ Apple เพิ่งเริ่มเข้ามาท าตลาด ด้วยตัวสินค้าที่ไม่ได้
จ าหน่ายแบบสนิค้าทัว่ไป และการน าเขา้สนิค้ามาจ าหน่ายนัน้ท าผ่านตวัแทนจ าหน่าย  (Distributor) เพยีง 1- 2 ราย 
ดงันัน้จงึมกีารก าหนดใหห้น้ารา้นจ าหน่ายสนิคา้ Apple อยู่บนชื่อเดยีวกนั แมจ้ะจ าหน่ายโดยคนละบรษิทักนั โดยชื่อที ่
Apple ก าหนดขึ้นมาคือ iStudio ที่ส าคัญกลยุทธ์นี้ยังใช้ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก  แต่เพื่อสร้างความ
แตกต่างจึงเติมค าว่า by ต่อด้วยชื่อตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) ที่จ าหน่าย เช่น iStudio by Com7 และ iStudio by 
UFicon ซึง่ปจัจุบนัม ี5 บรษิทัทีไ่ดส้ทิธิจ์ าหน่ายสนิคา้ Apple โดยที ่Apple มกีารตัง้นโยบายต่างๆ เพื่อใหทุ้กหน้ารา้นมี
มาตรฐานเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน รวมถึง One Price Policy ที่ให้ทุกหน้าร้านขายสนิค้าของ
แอปเปิลในราคาเท่ากนั การท าให้ร้านไม่แตกต่างกนัท าให้ Apple สามารถขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยได้เรื่อยๆ    
(รูห้รอืไม่ใครตัง้ iStudio แลว้ท าไม Com7 ถงึทิง้แบรนดน์ี้ เพื่อสรา้งรา้นใหม่) 

นอกจากรา้น iStudio ทีเ่ป็นหน้ารา้นคา้ปลกีทีข่ายสนิคา้ของแอปเป้ิลแลว้นัน้ ในประเทศไทยยงัมรีา้นคา้ปลกี
อกีรูปแบบที่ขายสนิค้าแอปเป้ิลเช่นกนั หากแต่ขายในราคาที่พิเศษกว่า นัน่คอืร้านค้าปลกีราคาเพื่อการศึกษา หรอื 
Apple campus store โดยในประเทศไทยใชช้ื่อว่า U-Store ซึง่ตัง้อยู่ตามสถาบนัการศกึษาชัน้น าต่างๆในประเทศไทย 
อาทเิช่น มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัรงัสติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(ประสานมติร) เป็นตน้ 

รา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 
2554 ที่อาคารบรกิาร ศาสตราจารย์ ม.ล. ป่ิน มาลากุล หรอื อาคาร 300 ลา้น ภายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมิตร) โดยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัท Apple Inc. อันได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช  ไอแพด 
อุปกรณ์เสรมิต่างๆ และใหบ้รกิารในการแนะน าการใชง้าน ใหค้ าปรกึษาต่างๆ แก่นักเรยีน นิสติ อาจารย ์บุคลากรของ
มหาวทิยาลยั และบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 
ตลอดระยะเวลากว่า 6ปี ทีผ่่านมา รา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) นบัเป็นรา้นตวัแทน
จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากบรษิทั Apple Inc. ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีไ่วว้างใจของลกูคา้เสมอมา หากแต่ในปจัจุบนันัน้ไดม้ี
การขยายสาขาของธุรกจิไอท ีและมกีารเพิม่รา้นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ Apple เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ทัง้ทีเ่ป็นรา้นคา้
ปลีกทัว่ไป และร้านค้าตัวแทนแบบออนไลน์ จึงอาจส่งผลกระทบกับลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการที่ร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 

จากขอ้มูลขา้งต้น ประกอบกบัต าแหน่งที่ตัง้ของรา้นยูสโตร์ สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสาน
มติร) นัน้อยู่ในต าแหน่งที่มหี้างสรรพสนิค้า ที่มรี้านตวัแทนจ าหน่ายสนิค้า Apple ตัง้อยู่โดยรอบ เช่น รา้นไอสตูดโิอ 
สาขาเซ็นทรลั แกรนด์ พระรามเก้า ร้านไอสตูดิโอ สาขาไอทีมอล ฟอร์จูนทาวน์ ร้านไอบีท สาขาเทอมินอล21 ร้าน
สตูดโิอเซเว่น สาขาเอม็ควอเทยีร ์เป็นต้น (Apple) การรกัษากลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามภกัดจีงึส าคญัมาก ดงันัน้ทางรา้นยูส
โตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) จงึจ าเป็นจะต้องทราบถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดขีอง
ลกูคา้ เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนกลยุทธต่์อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความภกัดขีองลูกค้าที่มาใช้บรกิาร รา้นยูสโตร์ สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสาน

มติร) จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. เพื่อศกึษาคุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดี

ของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร รา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
  1. ผู้ใช้บรกิารที่มีลกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มคีวามภักดีต่อการใช้บรกิารของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั 
 2. คุณค่าที่รบัรูจ้ากการใช้บรกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดี ต่อการใช้
บรกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2549) กล่าวว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ การศกึษา สถานภาพครอบครวั อาชพี รายได ้เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัที่น ามาใช้วดัทางสถิติเพื่อช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย การศกึษาสิง่เหล่าน้ีจะท าให้ทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้
บรกิาร ยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าท่ีรบัรู้ Woodruff (1997) กล่าวว่า คุณค่าทีร่บัรู ้คอื ผลประโยชน์ทีล่กูคา้
ไดร้บัเมื่อเทยีบกบัตน้ทุนทัง้หมด ซึง่รวมทัง้ตน้ทุนอื่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบของการซือ้ทีล่กูคา้ตอ้งจ่ายเพิม่ มหีลกัฐานทาง
การศกึษาการคน้พบ คอื ลกูคา้ทีร่บัรูว้่าไดร้บัคุณค่าเมื่อตอ้งจ่ายเงนิออกไปนัน้ จะมคีวามรูส้กึพงึพอใจมากกว่าลกูคา้ที่
ไม่รบัรู้ว่าต้องจ่ายเงนิออกไป ดงันัน้ คุณค่าที่ลูกค้ารบัรู้อาจเป็นในแง่มุมที่ลูกค้าเหมารวม (Bundle) ว่าเป็นคุณค่าที่
เทยีบกบัการน าเสนอการบรกิารของคู่แขง่ขนั ซึง่สามารถวดัไดจ้ากการใหลู้กคา้ประเมนิระดบัคุณค่าโดยรวมถงึสิง่ทีต่น
ได้รบั ส าหรบังานวิจยันี้ ผู้วิจยัใช้การวดัองค์ประกอบของคุณค่าที่รบัรู้ตามแบบของ Bourdeau (2005) ที่กล่าวว่า 
เป้าหมายสุดท้ายของการสร้างคุณค่าที่รบัรู้ คือ ความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างองค์กรและลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจาก
องคป์ระกอบที่ไดจ้ากการซือ้ ซึ่งการประเมนิจะเกดิจากการใหลู้กคา้เปรยีบเทยีบความคุ้มค่าของการไดร้บับรกิารกบั
จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายออกไป การสรา้งคุณค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีต่้องจ่ายไป การไตร่ตรองมาแลว้ว่าเป็นการตดัสนิใจที่
ถูกตอ้งทีส่ดุทีไ่ดใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้การคดิว่าคุณค่าทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารนัน้มคีวามยอดเยีย่มทีส่ดุ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความไว้วางใจ Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) กล่าวว่า ความ
ไวว้างใจคอื องคก์ารใหก้ารบรกิารตรงกบัสญัญาทีใ่หก้บัลกูคา้ การใหบ้รกิารตอ้งมคีวามเหมาะสม และผลลพัธท์ีไ่ดต้อ้ง
มคีวามสม ่าเสมอ จะท าใหล้กูคา้รูส้กึว่าบรกิารทีไ่ดร้บันัน้มคีวามน่าเชื่อถอืสามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ความน่าเชื่อถอืที่
เกดิจากความซื่อสตัย ์ความจรงิใจ ความสนใจ ถอืเป็นส่วนส าคญัมากทีสุ่ดอย่างหนึ่ง ทีจ่ะส่งผลในการขยายฐานลูกคา้
และมกีารบอกต่อ ส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัใชก้ารวดัองคป์ระกอบของความไวว้างใจตามแบบของ Bourdeau (2005) ที่
กล่าวว่า องคป์ระกอบของความไวว้างใจจะเกีย่วขอ้งกบัความสามารถของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ 
การเป็นทีพ่ึง่พาอาศยัได ้ความซื่อสตัยจ์รงิใจ ความมสีมรรถนะในการใหบ้รกิาร การใหบ้รกิารอย่างตรงไปตรงมาและ
เป็นประโยชน์ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีต่อการบริการ Caruana (2002, February) กล่าวว่า ความภกัดต่ีอ
การบรกิาร คอื ความเตม็ใจของลูกคา้ทีจ่ะยงัคงใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารหรอืบรษิทัเดมิ หรอืพฤตกิรรมการซือ้ซ ้า และ
เป็นตวัเลอืกแรกในการตดัสนิใจเลอืกผูใ้หบ้รกิาร แมว้่าในสถานการณ์นัน้อาจจะมตีวัเลอืกมาก หรอืเมื่อตอ้งท าการเลอืก
กจ็ะเลอืกแต่ผูใ้หบ้รกิารนัน้เพยีงรายเดยีวเท่านัน้ และเป็นสิง่ทีช่่วยไม่ใหเ้กดิการเปลีย่นพฤตกิรรมไปใชก้ารบรกิารของผู้
ให้บรกิารรายอื่น และใช้มาตรวดั (Behavioral Intentions Battery) ซึ่งพัฒนาโดย Parasuraman, Berry & Zeithaml 
(1996) ซึ่งสามารถน าไปใช้พิจารณาวัดได้ว่าลูกค้ามีความภักดีกับองค์กรธุรกิจที่ใช้บริการอยู่มากน้อยเพียงใด 
ประกอบดว้ยมติ ิ4 มติ ิไดแ้ก่ พฤตกิรรมการบอกต่อ ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ พฤตกิรรม
การรอ้งเรยีน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูท้ีม่าซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมติร) ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูท้ีม่าซือ้สนิคา้และใชบ้รกิาร รา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ (ประสานมติร) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึก าหนดตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณหาขนาด
ตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5% (กลัยา, 2550) ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน 
ซึ่งได้การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability) โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) กับกลุ่มลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการ ร้านยูสโตร์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              
(ประสานมติร) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่ าง วิเคราะห์ โดยการแจกแจงจ านวนค่ าความถี่  (Frequency) และค่ าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และ สถานภาพ  คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร ความ
ไว้วางใจที่มีต่อการใช้บรกิาร และ ความภักดีของลูกค้าที่ใช้บรกิารร้านยูสโตร์ สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมิตร) ในด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความตัง้ใจที่จะซื้อ ด้านความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ ด้าน
พฤติกรรมการรอ้งเรยีน แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าท ีการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว และ สถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ่งในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหแ์ละด าเนินการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 5 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 การวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าที่ลูกค้ารบัรู้จากการใช้บริการร้านยูสโตร์ สาขามหาวิทยาลัย                  

ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการร้านยูสโตร์ สาขา

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทราวโิรฒ(ประสานมติร)  
ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความภกัดขีองลูกค้าร้านยูสโตร์ สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

(ประสานมติร) 
สว่นที ่5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
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ผลการวิจยั 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 15-23 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,750-16,999 บาท และมสีถานภาพโสด 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าที่รบัรู้จากการใช้บรกิารร้านยูสโตร์ สาขามหาวทิยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

(ประสานมติร) โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการร้านยูสโตร์ สาขามหาวิทยาลัย                      

ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 
4. การวเิคราะหข์อ้มูลความภกัดขีองลูกค้าที่รา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 

ความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นพฤตกิรรม
การบอกต่อ และ ดา้นความตัง้ใจที่จะซื้อ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 และ 
4.37 ตามล าดบั และดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และ 4.11 ตามล าดบั 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บรกิารที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มคีวามภักดต่ีอการใช้บรกิารของ            
รา้นย ูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใช้
บรกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ดา้นความ
ตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ด้านความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใช้
บรกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ดา้นความ
ตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูใ้ช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์
สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั พบว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี
ความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการ
บอกต่อ และ ด้านความอ่อนไหวต่อปจัจัยราคา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั สอดคล้องกบัสมมตฐิาน ส่วนในด้านความตัง้ใจที่จะซื้อ และ ด้านพฤติกรรมการร้องเรยีน ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้ใช้บรกิารที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บรกิารของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการ
ใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ ดา้นความ
ตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูส
โตร์ สาขามหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) แตกต่างกัน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยู สโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้น
ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน ส่วนในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ และ ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยู สโตร ์สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
การใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ ดา้น
ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร  มอีทิธพิลต่อความ
ภกัดต่ีอการใช้บรกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า 
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความ
ภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร)  ดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ 
พบว่า คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร  มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิาร
ของร้านยูสโตร์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ สอดคล้องกับ
สมมตฐิาน โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 32.9 
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความ
ภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ พบว่า 
คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร  มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใช้บรกิารของรา้น
ยูสโตร์ สาขามหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ด้านความตัง้ใจที่จะซื้อ สอดคล้องกบัสมมติฐาน  โดย
สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 31.8 
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.3 คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความ
ภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยั
ราคา พบว่า ความไว้วางใจที่มีต่อการใช้บริการ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อการใช้บริการของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยสามารถ
อธบิายไดร้อ้ยละ 12.1 ส่วนคุณค่าที่รบัรูจ้ากการใชบ้รกิาร ไม่มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์
สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความ
ภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน 
พบว่า ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 17.9 
สว่นคุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร ไม่มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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สรปุและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้น

ยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผู้ใช้บรกิารที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใช้บรกิารรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ (ประสานมติร) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากในปจัจุบนัการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
ขา่วสารต่างๆ สามารถท าไดง้่ายขึน้ ไม่ว่าเพศชายหรอืเพศหญงิกส็ามารถศกึษาขอ้มูล ตดัสนิใจใชบ้รกิาร และเลอืกจะ
ภกัดต่ีอธุรกจิไอทต่ีางๆไดไ้ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ พชรอร แสงแกว้ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple iPhone ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นสถานทีซ่ือ้ 
 2. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ (ประสานมติร) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะรูปแบบของสนิคา้และ
บรกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) นัน้ครอบคลุมความต้องการของลูกคา้ทุก
ช่วงอายุ ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคดิของ มธุรนิ ลลีาเลศิโสภณ (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมี
การตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนไม่แตกต่างกนั 
 3. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดย
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเนื่องจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรสีว่นมากจะเป็นช่วงอายุของวยัเรยีน เป็นวยัทีม่กีารพูดคุยและแบ่งปนั
ขอ้มูลกบักลุ่มเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ทัง้การบอกต่อแบบปากต่อปาก และการแบ่งปนัข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มนี้ไดร้บัประสบการณ์ทีด่จีากการใชบ้รกิารทีร่า้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสาน
มติร) จงึมกีารบอกต่อมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ มะลวิลัย์  แสงสวสัดิ ์(2558) ศกึษา
เรื่อง ปจัจัยความเชื่อมัน่และความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษา
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเชื่อมัน่และความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่รีะดับการศกึษาแตกต่าง
กนัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้แตกต่างกนั 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคาแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรสี่วนมากจะเป็นช่วงอายุของวยัเรยีน ทีย่งัไม่ไดเ้ริม่ท างานหา
เงนิใชเ้อง ต่างกบักลุ่มทีเ่ริม่ท างานหาเงนิเองทีจ่ะมคีวามรอบคอบในการใชจ้่ายและอ่อนไหวต่อการปรบัราคาของสนิคา้
มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ มะลวิลัย ์แสงสวสัดิ ์(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัความเชื่อมัน่และความภกัด ีที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้ กรณีศกึษาห้างสรรพสนิค้าชัน้น าในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
เชื่อมัน่และความภกัดขีองผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารหา้งสรรพสนิค้า
แตกต่างกนั 
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ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ในด้านความตัง้ใจที่จะซื้อ และ ด้านพฤติกรรมการร้องเรยีน ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากในปจัจุบนัมรีา้นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ Apple จ านวนมากขึน้และกระจายใน
หลายพืน้ที ่ผูใ้ชบ้รกิารมตีวัเลอืกในการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ สง่ผลใหไ้ม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารกบัรา้นยสูโตร ์
สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) เป็นตวัเลอืกแรก และเมื่อเกดิปญัหาต่างๆขึน้จงึไม่มกีารรอ้งเรยีน
เพื่อน าไปสูก่ารแกไ้ขปญัหา ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ เกษกนก ศศบิวรยศ (2558) ศกึษาเรื่อง การรบัรูคุ้ณภาพการ
ใหบ้รกิารและคุณค่าทีร่บัรูส้ง่ผลต่อความภกัดขีองผูม้าใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนงัและความงามของประชาชนในเขตจงัหวดั
ชลบุรี พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีความภักดีต่อการใช้บรกิารไม่แตกต่างกันผู้บรโิภคที่มีระดับ
การศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์“Apple Watch” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนักนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้มากทีสุ่ด เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี เป็น
กลุ่มที่มีการศกึษา มีอาชพีและฐานะทางการเงนิที่มัน่คง มกีระบวนการคดิที่เป็นเหตุเป็นผล มกีารค้นหาขอ้มูลของ
ผลติภณัฑก์่อนการตดัสนิใจซือ้ จงึมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์“Apple Watch” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มากทีส่ดุซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธนาธปิ แววศร ี(2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ Smartphone ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ Smartphone ในดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั 
 4. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ (ประสานมติร) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากในปจัจุบนัรา้นตวัแทนจ าหน่าย
สนิค้า Apple มจี านวนมากขึน้และกระจายในหลายพื้นทีท่ ัง้หน้ารา้นทีต่ัง้อยู่ตามห้างสรรพสนิค้าต่างๆ รวมถึงรา้นค้า
ออนไลน์ ความภักดีของผู้ใช้บรกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนัจงึอาจมีการผนัแปรตามความสะดวกของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ บุณฑรกิ พานิชพนัธ ์(2557) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธข์องกรอบแนวคดิทางการตลาด 4A 
และคุณค่าตราสินค้า ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ไม่แตกต่างกนั 
 5. ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่ อการใช้บริการของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายได ้17,000 – 24,249 บาท มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในด้านความตัง้ใจที่จะซื้อมากที่สุด  เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการที่มรีายได้17,000 – 
24,249 บาท ส่วนมากเป็นช่วงวยัท างานที่ผ่านการท างานมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อต้องการซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิารจะมี
การศกึษาขอ้มูลและไตร่ตรองโดยเลอืกซือ้จากรา้นทีใ่ช้บรกิารเป็นประจ า ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ พศิษิฐ ์ผลเขยีว 
(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นตราทีม่ผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ iPad ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราผลติภณัฑ ์iPad แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 โดยผูใ้ช้บรกิารที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 17,000 – 24,249 บาท มคีวามภกัดต่ีอการใช้บรกิารของรา้นยูส
โตร์ สาขามหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ในด้านพฤติกรรมการร้องเรยีนมากที่สุด เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้17,000 – 24,249 บาท ส่วนมากเป็นช่วงวยัท างานที่ผ่านการท างานมาระยะหนึ่งแล้ว และยงั



10 

 

 

 

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสนิคา้และบรกิารต่างๆได ้จงึสามารถรูค้วามต้องการของตวัเองเป็นอย่างด ีเมื่อไม่ไดร้บัการบรกิาร
ตามที่คาดหวงัจงึมกีารรอ้งเรยีนเพื่อทีผู่้ใหบ้รกิารเกดิการปรบัปรุงการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ 
พิศิษฐ์ ผลเขียว (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านตราที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราผลติภณัฑ ์iPad แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ และ ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา ไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมติร) ทุกคนต่างกต็้องการประสบการณ์ทีด่จีากการใช้บรกิาร เมื่อได้รบัการบรกิารที่ดจีากทางรา้นแล้ว การ
บอกต่อเรื่องราว และประสบการณ์ดีๆ ของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการแนะน าใหก้บัผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารจงึสง่ผลใหค้วามภกัดต่ีอ
การใช้บรกิารในด้านพฤติกรรมการบอกต่อไม่แตกต่างกนั ส่วนความภกัดต่ีอการใช้บรกิารในด้านความอ่อนไหวต่อ
ปจัจยัราคานัน้ เน่ืองจากราคาสนิคา้และบรกิารของทางรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
นัน้เป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั Apple ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั จงึมคีวามภกัดต่ีอการใช้
บรกิารในด้านความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบั แนวคดิของ มะลวิลัย์ แสงสวสัดิ ์(2558) 
ศึกษาเรื่อง ปจัจัยความเชื่อมัน่และความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษา
ห้างสรรพสนิค้าชัน้น าในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเชื่อมัน่และความภักดขีองผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้ไม่แตกต่างกนั 
 6. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เน่ืองจากในปจัจุบนัสนิค้าต่างๆของ
บรษิทั Apple เช่น เครื่องคอมพวิเตอรแ์มคอนิทอช คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ไอแพด โทรศพัทไ์อโฟน เป็นต้น เป็นทีน่ิยม
กนัอย่างแพร่หลาย ดงันัน้สถานภาพของผู้ใช้บรกิารจงึไม่ได้มีอทิธพิลกบัความภกัดต่ีอการใช้บรกิารร้านค้าตวัแทน
จ าหน่ายดงัเช่นร้านยูสโตร์ สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคดิของ ศุภชยั 
สกุลเรอืงศร ี(2554) ศกึษาเรื่อง ทศันคตดิ้านผลติภณัฑ์ ตราสนิคา้ และความพงึพอใจที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้ละ
ความภักดีต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่  BlackBerry พบว่า สถานภาพที่ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่BlackBerry ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าทีร่บัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร  มอีทิธพิลต่อความ
ภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ผลการวจิยัพบว่า 
 1. คุณค่าที่รบัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใช้บรกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใช้
บรกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ พบว่า คุณค่าที่
รบัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์
สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.493 และ 0.306 ตามล าดบั โดยทัง้สองตวัแปรสามารถ
อธบิายความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นพฤตกิรรม
การบอกต่อได้ร้อยละ 32.9 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Baker & Crompton (2000) ,Kardes (2004) และ A. 
Parasuraman (1991) กล่าวคอื เมื่อลกูคา้รบัรูถ้งึคุณค่าทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) และได้รบัการบรกิารที่ตรงกบัที่สญัญาแก่ลูกคา้ มกีารบรกิารที่ถูกต้องเหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมอจนลูกค้าเกดิความไว้วางใจแล้วนัน้ จะเป็นเครื่องชีว้ดัความตัง้ใจที่ลูกค้าจะกลบัมาใช้บรกิารซ ้าและเกดิการ
บอกต่อซึง่จะสง่ผลในการขยายฐานลกูคา้ในอนาคต 
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 2. คุณค่าที่รบัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใช้บรกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใช้
บรกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ พบว่า คุณค่าทีร่บัรู้
จากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขา
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ด้านความตัง้ใจที่จะซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.293 และ 0.493 ตามล าดบั โดยทัง้สองตวัแปรสามารถ
อธบิายความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นความตัง้ใจที่
จะซื้อ ได้ร้อยละ 31.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ A. Parasuraman (1997) ,Wong (2003), และ Hur (2011) 
กล่าวคอื คุณค่าทีลู่กคา้รบัรูจ้ากการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) เป็น
สว่นหนึ่งในองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการแขง่ขนัและเป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัของความตัง้ใจและการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ของลกูคา้ 
และหากลกูคา้มคีวามไวว้างใจต่อการใชบ้รกิารดว้ยแลว้นัน้ จะสามารถสง่ผลต่อความภกัดมีากยิง่ขึน้ อนัไดแ้ก่การตัง้ใจ
ทีจ่ะซือ้สนิคา้จากรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
 3. คุณค่าที่รบัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใช้บรกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใช้
บรกิารของรา้นยูสโตร์ สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา พบว่า 
ความไวว้างใจที่มต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ (ประสานมติร) ด้านความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.396 โดยสามารถอธบิายความภกัดต่ีอการใช้บรกิารของร้านยูสโตร ์
สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ด้านความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา ไดร้้อยละ 12.1 สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ ธรีพงษ์ เทีย่งสมพงษ์ (2551) กล่าวคอื เมื่อการบรกิารของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมติร) มคีวามน่าเชื่อถอืและมคีวามซื่อสตัยจ์รงิใจ สามารถสรา้งความเชื่อมัน่และความไวว้างใจใหแ้ก่ลกูคา้ทีม่า
ใชบ้รกิารไดแ้ลว้นัน้จะส่งผลใหลู้กคา้เกดิความภกัด ีรูส้กึมัน่ใจและเชื่อมัน่ต่อองคป์ระกอบของสนิคา้หรอืบรกิาร และผู้
ใหบ้รกิาร 
 4. คุณค่าที่รบัรูจ้ากการใชบ้รกิาร และ ความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใช้บรกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใช้
บรกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน พบว่า ความ
ไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอการใชบ้รกิารของรา้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ (ประสานมติร) ด้านพฤติกรรมการร้องเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธิเ์ท่ากับ 0.484 โดยสามารถอธิบายความภักดีต่อการใช้บริการของร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ (ประสานมติร) ด้านพฤติกรรมการร้องเรยีน ได้ร้อยละ 17.9 สอดคล้องกบัมาตรวดั 
Behavioral Intentions Battery ทีพ่ฒันาโดย Zeithaml, Berry, และ Parasuraman (1996) 
 ซึง่เป็นกรอบแนวคดิเกีย่วกบั การวดัความตัง้ใจของผูร้บับรกิาร (Behavioral Intentions) สามารถน าไปใชพ้จิารณาวดั
ว่าลูกค้ามคีวามภกัดีกบัองค์กรธุรกจิที่ใช้บรกิารอยู่มากน้อยเพยีงใด ในด้านพฤติกรรมการร้องเรยีน เมื่อเกดิปญัหา
ลกูคา้อาจจะรอ้งเรยีนกบัผูใ้ห้บรกิาร บอกต่อคนอื่น หรอืส่งเรื่องไปยงัหนังสอืพมิพ ์ส่วนนี้เป็นการวดัถงึการตอบสนอง
ต่อปญัหาของผู้ใช้บริการ กล่าวคือ เมื่อลูกค้าที่มีความไว้วางใจในการใช้บริการร้านยูสโตร์ สาขามหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) พบปญัหาจากการใช้บริการแล้วยังคงกลับมาใช้บริการที่ร้านยูสโตร์ สาขา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) อยู่ และมกีารรอ้งเรยีนเพื่อใหเ้กดิการปรบัปรุงเพื่อบรกิารทีด่ขี ึน้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 
จากการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีคริ

นทรวโิรฒ (ประสานมติร) ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
1. กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและ มรีายไดเ้ฉลีย่ 17,000 – 24,249 

บาท เนื่องจาก ท าเลทีต่ัง้ของรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) นัน้ตัง้อยู่ภายในพืน้ทีข่อง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นสว่นมากจงึเป็น ลกูคา้ในวยัเรยีน ดงันัน้ควรน า
ข้อมูลที่ได้มาก าหนดกลยุทธ์ในการวางแผนประชาสมัพันธ์และส่งเสริมการขายต่างๆ โดยเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มนี้
โดยเฉพาะ 

2. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามภกัดใีนดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ และ ดา้นความ
อ่อนไหวต่อปจัจยัราคา หากมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายและการประชาสมัพนัธก์บัผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มน้ี เช่น การจดั
กจิกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ และ โซเชยีลมเีดยีต่างๆ โดยการกดไลค ์กดแชรเ์พื่อร่วมสนุก เป็นตน้ ซึง่คาดว่าจะมผีล
การตอบรบัและการบอกต่อทีด่ ีในขณะที่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 17,000 – 24,249 บาท มคีวามภกัดใีนดา้นความ
ตัง้ใจที่จะซือ้ และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน ดังนัน้หากมกีารน าขอ้เสนอแนะต่างๆของผู้ใชบ้รกิารมาพจิารณาและ
ปรบัใชก้น่็าจะไดผ้ลตอบรบัทีด่ตีามมา 

3. ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัการอบรมและพฒันาทกัษะ ความรูแ้ละการบรกิารของพนกังาน รวมถงึเพิม่ช่อง
ทางการติดต่อกบัทางรา้นเพื่อให้เกดิความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิารให้ค าปรึกษา เช่น แอพพลเิคชัน่Line หรอื 
Live chat อื่นๆ ทัง้นี้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจ ความไวว้างใจใหก้บัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีร่า้นยู สโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ว่าจะไดร้บับรกิารหลงัการขาย และค าปรกึษาจากพนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ซึง่
จะเป็นปจัจัยที่มีผลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการร้านยูสโตร์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมติร) ต่อไป ดงัผลจากการศกึษาทีพ่บว่าความไวว้างใจของลูกคา้ มอีทิธพิลต่อความภกัดใีนด้านพฤติกรรม
การบอกต่อ ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ดา้นความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา และ ดา้นพฤตกิรรมการรอ้งเรยีน 

4. ผูป้ระกอบการควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายทีแ่สดงใหลู้กคา้ทีใ่ชบ้รกิารไดเ้หน็ถงึคุณค่าทีจ่ะไดร้บั
ต่างๆ จากการใชบ้รกิารทีร่า้นยูสโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) เป็นต้นว่าจดักจิกรรมอบรม
การใชง้านในดา้นงานเอกสาร ดา้นการถ่ายภาพ ดา้นการตดัต่อวดีโีอ ดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรแ์มคอนิทอช คอมพวิเตอร์
แท็บเล็ตไอแพด หรอืแม้แต่โทรศพัท์ไอโฟน เฉพาะส าหรบัลูกค้าที่ใช้บริการสาขามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมติร) เพื่อทีลู่กคา้จะไดน้ าสนิคา้ไปใชไ้ด้อย่างคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป และสามารถน าไปต่อยอดในงานอื่นๆใน
อนาคตได้ เพื่อสรา้งการรบัรูถ้ึงคุณค่าที่ลูกค้าจะรบัจากที่รา้นสาขาน้ีเท่านัน้ ซึ่งจะเป็นปจัจยัที่มผีลทางบวกต่อความ
ภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารรา้นยสูโตร ์สาขามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) ในดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ 
และ ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ดงัผลจากการศกึษาทีพ่บว่า คุณค่าทีล่กูคา้รบัรูจ้ากการใชบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความภกัดใีน
ดา้นพฤตกิรรมการบอกต่อ และ ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่ องจากผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูงจาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ 
อาจารย ์ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธท์ุกท่าน อกีทัง้ท าให้ผูว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการท างานวจิยัและรูถ้ึงคุณค่าของงานวจิยัที่จะช่วยใหก้าร
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ท างานในการพฒันาความรู้เป็นไปอย่างมคีุณค่ามากขึ้น รวมถึงคณาจารย์คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมทุกท่าน ที่ได้
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยใหก้ าลงัใจในยามเหน็ด
เหนื่อยและทอ้แท ้ขอขอบคุณ คุณปิยะลดา เชาวน์ชูเวชช กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยูฟิคอน จ ากดั ทีก่รุณาอนุญาตให้
ผู้วิจยัได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน โดยเฉพาะเพื่อนๆกลุ่มหอยที่คอย
ช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน า และเป็นก าลงัใจในการเรยีน และการจดัท าวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด 

สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัหวงัใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจ คุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบให ้คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนคร ูอาจารยท์ุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
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