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ปั จจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจอาหารจี นของนักศึกษาจี นและ
นักศึกษาไทย
GUO YIQING*
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์**
บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี มีวัตถุ ประสงค์ดังนี 1) เพื อศึ ก ษาปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลทีมี ต่อความภั ก ดี ข อง
ลูกค้ าในธุรกิจอาหารจีน 2) เพือเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลและความภักดีของลูกค้ าในธุรกิจ
อาหารจีน วิจัยนีเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือใน
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาจี น และนั ก ศึ ก ษาไทยเรี ยนทีมหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณ ฑิ ต ย์
จํานวน 400 คนและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ
อนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ T-test , ANOVA

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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บทนํา
คําถามการวิจัยได้ ถูกกําหนดไว้ ดังนี
1. ปั จจั ยส่วนบุ คคลทีแตกต่ า งกัน ของผู้ บริ โภคส่ งผลกระทบต่ อความภัก ดีต่อ ธุ ร กิจ
อาหารจีนหรือไม่
2. นักศึกษาจีนและไทยมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารของจีนอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากคําถามการวิจัยข้ างต้ น สามารถกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี
1. เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลทีมีต่อความภักดีของลูกค้ าในธุรกิจอาหาร
2. เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและความภักดีของลูกค้ าในธุรกิจอาหาร
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตผู้ได้ รับคือนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยทีชอบทานอาหารจีนในประเทศ
ไทย
2. ขอบเขตเนือหาคือรวบรวมข้ อมูลสําหรับนักศึกษาจีนและไทยในประเทศไทยผ่าน
แบบสอบถาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.คณะ
2. อายุ
3. รายได้
4. เพศ
5. สัญชาติ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า
1. สไตล์การตกแต่งภายในร้ าน
2. ความสะดวกในการซือ
3. ความพึงพอใจของลูกค้ า
4 .คุณภาพของบริการ
(มาจากทฤษฎีของReichhleและ Sasser. 1990)
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1.นักวิจัยและนักวิชาการสามารถนําผลวิจัยทีเกิดขึนไปประยุกต์ใช้ เพิมเติมองค์ความรู้
เกียวกับเพิมความภักดีของผู้บริโภค
2.ช่ วยให้ ธุรกิจอาหารจีนเข้ าใจความต้ องการ และคุณภาพการบริ การ ปรั บปรุงการ
แข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนือง
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานในการเปรียบเทียบความภักดีของลูกค้ าในธุรกิจอาหารจีน มีดังนี
1. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศมีทาํ ให้ ความภักดีของลุกค้ าในธุรกิจอาหารจีน แตกต่าง
กัน
2. ปั จ จั ยส่ว นบุ คคลด้ า นสัญ ชาติมีผลทําให้ ความภักดีของลุ กค้ า ในธุร กิจ อาหารจี น
แตกต่างกัน
3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุมีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในธุรกิจอาหารจีน แตกต่าง
กัน
4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือนมีผลทําให้ ความธุรกิจอาหารจีน แตกต่างกัน
5. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นคณะมี ผ ลทํา ให้ ค วามภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในธุ ร กิ จ อาหารจี น
แตกต่างกัน
การกําหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนีคือนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร
การสุ่มตัวอย่าง
เนืองจากขาดข้ อมูลการบริโภคอาหารจีนในประเทศไทยจึงใช้ ใช้ วิธกี ารกําหนดขนาดซึง
ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอนดังนันผู้วิจัยจึงเลือกใช้ สูตรของคอแครน(Cochran, 1977)โดย
กําหนดค่าความเชือมันที95% การคํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ ดังนี
 ଶ 
݊ൌ ଶ
Ͷ

n = ขนาดตัวอย่างทีต้ องการ
e =ระดับความคลาดเคลือนของตัวอย่าง
z = ค่าZทีระดับความเชือมันหรื อระดับนัยสําคัญระดับความเชือมัน 95% หรือ ระดับ
นัยสําคัญ0. 05 มีค่า Z = 1. 96
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ሺͳǤͻሻଶ 
݊ൌ
ͶሺͲǤͲͷሻଶ
n=384.16 คน
ดังนันจากการคํานวณได้ กลุ่มตัวอย่างประมาณ 384 คนสํารอง 16 คนรวมเป็ นขนาด
ตั ว อย่ า งทั งสิ น400คนการสุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ การสุ่ ม อย่ า งดั ง นี สุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ความสะดวก
(Convenience Sampling)โดยเลือกแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมื อ เก็ บ ข้ อมู ล สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั งนี เป็ นการสํ า รวจแบบสอบถาม
(แบบสอบถาม) นักวิจัยสร้ างและพัฒนาข้ อมูลจากวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้ องโดยรวบรวม
ข้ อมูลโดยใช้ กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงเนือหาเพือเป็ นแนวทางในการสร้ าง
เครืองมือแบ่งออกเป็ นสองส่วน ดังนี
ส่วนที 1 สํารวจข้ อมูลส่วนบุคคลรวมถึงคําถามแบบเลือกตอบ 5 ข้ อต่อไปนี
1. คํา ถามเกี ยวกั บ เพศชายหรื อ เพศหญิ ง เป็ นคํา ถามปลายปิ ด (Closed-ended
Questions) เป็ นการวัดข้ อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. คําถามเกียวกับนักศึกษาจีนหรื อนักศึกษาไทย㸦สัญชาติ㸧เป็ นคําถามปลายปิ ด
(Closed-ended Questions) เป็ นการวัดข้ อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3. คํา ถามเกียวกับ อายุ เป็ นคํา ถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลช่วงเวลา (Intreval Scale)
4. คําถามเกียวกับรายได้ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลช่วงเวลา (Intreval Scale)
5. คําถามเกียวกับคณะ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลอันดับ (Nominal Scale)
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปั จจั ยทีมีผลต่ อความภักดีของลู กค้ า คือตัวเลื อกหลายตัว เลื อ ก
หลายตัวเลือก 4 ตัวเลือก
1. ระดับของการตกแต่งในร้ าน
2. ความสะอาด
3. ราคาอาหาร
4. บริการ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทําการศึกษาข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างกระบวนการเก็บข้ อมูลผ่านแบบสอบถามมี
ดังนี
1. สร้ างเครืองมือสืบค้ นข้ อมูลทีสมบูรณ์และใช้ กบั ตัวอย่าง
2. ทําการรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูลเพือใช้ ข้อมูลสํา หรั บ
การวิเคราะห์ทางสถิติเพิมเติม
การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นักวิจัยใช้ สถิติต่อไปนีเพือวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ร้ อยละค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
2. สถิติอนุมานรวมถึงการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาจีนและนักศึ กษา
ไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 400 คน สรุปได้ ดังนี
เพศ พบว่ า ตัวอย่ า งส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จํา นวน 221คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.30
รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.80
สัญชาติ พบว่า ตัวอย่างคนจีนและคนไทยเท่ากัน คนจีน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ50.0
คนไทย200 คน คิดเป็ นร้ อยละ50.0
อายุ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25ปี จํานวน 331 คน คิดเป็ นร้ อยละ
ํ า18ปี จํานวน 38
82.8 รองลงมา คืออายุ 25 ปี ขึนไปจํานวน 31คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.8 อายุตากว่
คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.5
รายได้ ต่อเดือน ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ระหว่าง 7501-10000 บาท จํานวน 33
คนคิดเป็ นร้ อยละ 8.3 รองลงมา คือ รายได้ อยู่ระหว่าง 10001-12500 บาท จํานวน11 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 2.8 รายได้ อยู่ระหว่าง 12501-15000 บาท จํานวน 187 คนคิดเป็ นร้ อยละ 46.8 และรายได้
ตํากว่าหรือเท่ากับ 7500 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.0 มากกว่า15,000 บาทจํานวน 141
คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.3
ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ T-test พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศมีผลทําให้ ความ
ภักดีของลุกค้ าในธุรกิจอาหารจีน ไม่แตกต่างกันในทุกด้ าน แต่ของการตอบสนองสมมติฐ านที
ปัจจัยความสะดวกสบายในการซือในธุรกิจอาหารจีน แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ T-test พบว่ า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านสัญชาติ มีผลทําให้
ความภักดีของลุกค้ าในธุรกิจอาหารจีน ไม่แตกต่างกันในทุกด้ านของการตอบสนอง
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สรุปผลการวิจยั
การศึกษาความภักดีของลุกค้ าในธุรกิจอาหารจีนของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
เรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จําแนกตามเกณฑ์การวัดปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ ดังนี
ลูกค้ าในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความแตกต่างระหว่ างเพศสัมพั นธ์กับการซือที
สะดวกสบายเพศและความภัก ดีของลูกค้ าแตกต่า งกัน Yan Haoren การจัดการความภัก ดีข อง
ลูกค้ า: การวิเคราะห์กลไกและคําแนะนํากลยุทธ์ปักกิง: Economic Science Press, 2005บทความ
ระบุ ว่าปั จจั ยส่วนบุ คคลมีผลกระทบต่ อความภักดีของลู กค้ า เพศทีต่ างกันมีทัศนคติต่อการซือ
ร้ านอาหารจีนทีแตกต่างกันเช่นการดูแล
การศึกษาความภักดีของลุกค้ าในธุรกิจอาหารจีนของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
เรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จําแนกตามปั จจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า สามารถสรุป
ได้ ดงั นี
ในการศึกษาของWang Xiaowei การวิจัยเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า และความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ในร้ า นอาหารฟาสต์ ฟู้ จี น Hefei University of Technology,
2012, ความสะดวกสบายในการซืออาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้ า
ใน Yu Zhiwei งานวิจัยเกียวกับกลไกการดําเนินงานโซ่ ของผู้ประกอบการอาหารจาน
ด่วนของจีน Shihezi University 2010 พบว่าระดับของการตกแต่งในร้ านไม่เกียวข้ องกับความภักดี
ของลูกค้ าลูกค้ าให้ ความสนใจกับความเร็วในการส่งอาหารและคุณภาพของอาหาร
ข้อเสนอแนะ
(1) เนืองจากในการวิจัยครังนีเป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างซึงเป็ นเพียงลูกค้ าใน
ธุรกิจอาหารจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เท่านัน จึงควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื นที
อืนๆเพิมเติม หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพืนทีเพือทราบถึงปั จจัยทีมีผล
ต่อความภักดีของลุกค้ าลูกค้ าในธุรกิจอาหารจีนในสภาพแวดล้ อม และสภาพเศรษฐกิจทีแตกต่าง
กันออกไป
(2) การวิจัยนีใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนัน อาจมี
การเลือกใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรูปแบบอืนเพิมเติม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) ซึง เป็ นอีกวิธีหนึงทีน่าจะนํามาใช้ ประกอบการวิจัยเชิงสํารวจเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อ
ความภักดีของลุกค้ าลูกค้ าในธุรกิจอาหารจีนจากการสนทนากลุ่มจะทําให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก ซึงน่าจะ
เป็ นประโยชน์อย่างมากในการนํามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยเชิงสํารวจทําให้ ผลการวิจัยมี
ความชัดเจนยิงขึน
(3) นอกจากปั จจัยทีได้ จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้ านความภักดี
ของลุกค้ าในธุรกิจอาหารจีนในด้ านอืนๆ ว่ ามีปัจจัยใดอีกทีมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า
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เพือนําปั จจัยต่างๆ เหล่านันมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้ าเพือเป็ น การสร้ าง
ความภักดีในตราสินค้ าต่อไป
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