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แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพในการให้บริการ สื่อสังคมออนไลน์ และคุณภาพอาหาร
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น

The Guideline Physical Environment, Service Quality, Social Media and Food Quality 
Affecting Intention to Revisit Vietnamese Restaurants in Khon Kaen.

นิศราวรรณ	ไพบูลย์พรพงศ์

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Abstract 

	 The	research	was	aimed	primarily	to	the	guideline	the	physical	environment,	service	quality,	social	media	and	

food	quality	affecting	intention	to	revisit	Vietnamese	restaurants	in	Khon	Kaen.	Closed-ended	survey	questionnaires	

were	 implemented	to	collect	data	from	200	customers	 in	Khon	Kaen	who	used	to	visit	Vietnamese	restaurants.	

The	 inferential	 statistics	 for	 hypothesis	 testing	was	multiple	 regression.	 The	 results	 revealed	 that	 the	 factors	

affecting	intention	to	revisit	Vietnamese	restaurants	in	Khon	Kaen	at	.05	statistically	significant	levels	were	physical	

environment	 in	 terms	of	 the	 facility	 aesthetics	 and	 lighting,	 service	quality	 in	 terms	of	 reliability,	 social	media.	

However,	 physical	 environment	 in	 terms	of	 ambience,	 table	 settings,	 and	 layout,	 service	quality	 in	 terms	of	

responsiveness,	empathy,	assurance,	tangible,	and	food	quality	did	not	affect	the	intention	to	revisit	Vietnamese	

restaurants	in	Khon	Kaen.
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	คุณภาพในการให้บริการ	สื่อสังคม

ออนไลน์	 และคุณภาพอาหารที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แบบสอบถาม

ปลายปดในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูบ้รโิภคทีเ่คยใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามมาก่อน	มคีวามสนใจหรอืมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใช้บรกิารร้าน

อาหารเวียดนามอีกและอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	200	คน	สถิติเชิงอนุมาน	ที่ใช้ในการทดสอบ	สมมติฐาน	คือ	การวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ	ผลการศึกษา	พบว่า	ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ด้านความสวยงามของส่ิงอ�านวยความสะดวก	ด้านแสงสว่าง	

ปัจจัยคุณภาพในการให้บริการ	ด้านความน่าเชื่อถือ	และปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของ

ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.05	ในขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ด้านบรรยากาศ	ด้านการ

จัดวางโตะ	ด้านการจัดวางแผนผังของร้าน	ปัจจัยคุณภาพในการให้บริการด้านการตอบสนองลูกค้าด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า	ด้านการให้

ความมัน่ใจ	ด้านความเป็นรปูธรรม	และปัจจยัคณุภาพ	อาหารไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของผู้บรโิภคในจงัหวัด

ขอนแก่น

ค�าส�าคัญ : แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ,	คุณภาพในการให้บริการ,	สื่อสังคมออนไลน์,	คุณภาพอาหาร,	ความตั้งใจใช้

บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้า
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ป ัจจุบันคนไทยนิยมทานอาหารเวียดนามกันมากขึ้น	

เพราะอาหารเวยีดนามเป็นอาหารทีเ่น้นการปรุงด้วยผกัสดและมีผล

ดต่ีอสขุภาพ	ในประเทศไทยเองอาหารเวียดนามได้รบัความนยิมมา

นานแล้ว	จัดเป็นอาหารที่มีความอร่อย	ถูกปากคนไทย	และมีความ

คล้ายกับอาหารไทยมาก	 ร้านอาหารเวียดนามช้ันน�าในจังหวัด

ขอนแก่น	อาทิเช่น	 ร้านเฝอท่าบ่อ	อัมพรแหนมเนือง	 ฮาลองเบย์	

อาหารเวียดนาม	 เฮือง	ปากหม้อญวน	กาลครั้งหนึ่ง	 แหนมเนือง

ลบัแล	ครัวเวยีดนาม	ปากหม้อญวน	Pu-pan	วที	ีแหนมเนอืง	เป็นต้น	

ทั้งนี้	 สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต	หรือแอปพลิเคชัน	 มีอยู่

มากมายตามเขตพืน้ทีต่่างๆ	ซึง่แต่ละร้านจะมเีอกลกัษณ์แตกต่างกนั	

เช่น	 ความมีชื่อเสียงอันยาวนาน	การตกแต่งร้านตามสไตล์ต่างๆ	

การสร้างบรรยากาศภายในร้าน	ความหลากหลายของเมนูอาหาร	

การใส่ใจในคุณภาพอาหาร	 และการให้บริการ	 เป็นต้น	 โดยร้าน

เหล่านี้ต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป	

	 อาหารเวียดนาม	 จัดเป็นอาหารที่มีหลากหลายเมนูให้

เลือกสรร	รสชาติอร่อยกลมกล่อม	รับประทานได้ทุกวัน	ไม่ท�าลาย

สุขภาพ	จึงได้รับความนิยมจากคนไทย	ไม่น้อย	โดยเฉพาะคนที่รัก

สุขภาพ	 เพราะอาหารเวียดนามจะเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ

เป็นหลัก	 เน้นผักใบเขียวเป็นเครื่องเคียง	 ไม่ค่อยผ่านกรรมวิธีที่ใช้

น�า้มนั	และแทบทกุเมนจูะต้องทานคูก่บัผกัสด	จงึส่งผลดต่ีอสขุภาพ

ร่างกาย	อีกทั้งยังเหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก	อาหาร

เวียดนามมักให้รสชาติไปทางจืด	 เปร้ียว	 หวาน	 และเผ็ด	 โดยมี

ลักษณะที่พิเศษ	คือ	 มักจะปรุงด้วยกรรมวิธีการต้มหรือทานแบบ	

ดบิๆ	จงึช่วยในเรือ่งของระบบขบัถ่าย	และช่วยลดความดนัโลหติสงู

ได้ดี	จะเห็นว่าผู้ที่นิยมรับประทานอาหารเวียดนามมักจะมีรูปร่างดี	

เพราะมผีกัเป็นเครือ่งเคยีงมากมาย	จนกลายเป็นความโดดเด่นและ

เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู ้จักดี	 เมนูอาหารเวียดนามท่ีขึ้นชื่อใน

ประเทศไทย	เช่น	ข้าวเกรียบปากหม้อเวียดนาม	ขนมจีนทรงเครื่อง	

หมูย่างใบชะพลู	 ขนมเบ้ืองเวียดนาม	แหนมเนือง	ย�าหมูยอ	และ

ปอเปี ยะเวียดนาม	 เป็นต้น	 	(“อาหารเวียดนาม”,	 2558	 และ	

“ลิ้มรสอาหารเวียด”,	2558)	

	 จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	 คุณภาพในการให้บริการสื่อสังคมออนไลน์	 และ

คณุภาพอาหารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนาม

ซ�้าของผู้บริโภคซึ่งมีผลวิจัย	มีความสอดคล้องกันอยู่หลายประการ	

ปัจจัยแรกๆ	ที่ถูกประเมินด้วยความตั้งใจใช้บริการของผู้บริโภค	

คือ	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	environment)	 โดย

ผู้บริโภคในปัจจุบันส่วนใหญ่	 มีความคิดเห็นว่า	 การรับประทาน

อาหารไม่ได้เป็นเพยีงการตอบสนองความต้องการทางร่างกายแต่ยงั

ต้องการการตอบสนองความรู้สกึทางด้านอารมณ์และทางด้านจติใจ

ด้วย	การรับประทานอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อน	และ

เป็นกิจกรรมที่ท�าให้ผ่อนคลายความเครียดจากภาระการงานได้	

ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหาร	 จึงให้ความใส่ใจในรายละเอียด

ของความสวยงามของส่ิงอ�านวยความสะดวก	(Facility	Aesthetics)	

ในเรือ่งของการตกแต่งร้าน	และการสร้างบรรยากาศภายในร้านมาก

เป็นพิเศษ	และความสวยงามของรูปภาพต่างๆ	ที่แสดงอยู่ภายใน

ร้านภาพรวมการตกแต่ง	 และมีป้ายชื่อร้านที่โดดเด่น	พร้อมกับ

บรรยากาศ	 (Ambience)	 ภายในร้านมีการเปดเพลงไพเราะ	

มีอุณหภูมิเย็นสบาย	มีกลิ่นหอมสดชื่น	ท�าให้รู้สึกสบายเมื่อเข้าไปใช้

บริการ	และภายในร้านมีการใช้โคมไฟตกแต่งอย่างสวยงาม	การใช้

แสงสว่าง	 (Lighting)	 อย่างเพียงพอท�าให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลาย	

การจดัวางโตะ	(Table	Settings)	อย่างเป็นระเบยีบ	อุปกรณ์ในการ

รบัประทานอาหารมคีณุภาพ	มกีารใช้ผ้าปโูตะทีม่กีารออกแบบ	และ

มีสีสันสวยงาม	ภายในร้านมีการจัดวางแผนผังของร้าน	 (Layout)	

มีการออกแบบการจัดวางโตะ	 เก้าอี้และเคาน์เตอร์ได้อย่างเป็น

สดัส่วน	ท�าให้ผูบ้รโิภคไม่รูส้กึแออดั		(	Heung,	V.C.,	&	Gu,	T.,	2012)	

โดยพบว่า	สภาพแวดล้อมทางกายภาพส�าคัญต่อการตัดสินใจหรือ

ความตั้งใจใช้บริการของผู้บริโภค	

	 ปัจจัยต่อมาก็คือ	 คุณภาพการบริการ	 (Service	Quality)	

ซึง่เป็นตวัช้ีวดัระดบัการบรกิารของร้านอาหาร	ทีผู้่ให้บรกิารส่งมอบ

ถงึผูบ้รโิภค	จัดเป็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัการรบัรู้

หรือการตอบสนองผู้บริโภคได้โดยประกอบไปด้วย	การตอบสนอง

ต่อลกูค้า	(Responsiveness)	เป็นความตัง้ใจทีแ่สดงถงึความพร้อม

กระตือรือร้น	 และรวดเร็ว	 ยินดีให้บริการเสมอ	 มีมารยาทเมื่อ

ผู ้บริโภคมาใช้บริการร ้านอาหารและการเอาใจใส่ต ่อลูกค้า	

(Empathy)	 เป็นการให้การต้อนรับและให้ความสนใจเข้าใจใน

ความต้องการของผู ้บริโภคอย่างเอาใจใส่และถือผลประโยชน์

ของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ	การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า	 (Assurance)	

หมายถึง	การที่ผู้ให้บริการต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเมื่อ

ผู้รับบริการมาติดต่อหรือเกิดข้อสงสัย	 ให้บริการด้วยความสุภาพ

อ่อนน้อมและมีความรู้ในงานบริการเป็นอย่างดีความน่าเชื่อถือ	

(Reliability)	ไว้วางใจในการให้บริการ	และการที่ผู้ให้บริการแสดง

ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ	 ให้บริการตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภค	ปฏิบัติงานด้วยความเช่ียวชาญโดยไม่มีความผิดพลาด	

ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร	(Tangibles)	เช่น	ส่ิงอ�านวยความ

สะดวกอปุกรณ์ต่างๆ	มคีวามสวยงามทนัสมยั	พนกังานมบีคุลกิภาพ

แบบมืออาชีพ	เป็นต้น		(ภวัต	วรรณพิณ,	2554)

	 ทั้งนี้ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์	 (Social	Media)	 เป็น

เว็บไซต์ที่มีผู้ใช้ตอบโต้กันจนเกิดเป็นสังคม	หรือชุมชน	จนกระทั่งมี
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การเชื่อมโยงกันกลายเป็นเครือข่ายท่ีโยงใยไปทั่วโลก	 ตัวอย่าง

ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน	 เช่น	

Facebook,	Instragram,	Twitter,	Line	หรอืแม้แต่ตามเวบ็ไซต์รวีวิ

ต่างๆ	เช่น	www.wongnai.com,	www.pantip.com	เป็นต้น	เป็น

สื่อที่ทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือความตั้งใจใช้บริการของ

ผู้บริโภค	และนักการตลาดต่างให้ความส�าคัญ	 เพราะสามารถเป็น

เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายได้อย่างทั่วถึง	 ผู้คนสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ไม่ว่าจะอยู่

ทีไ่หนของโลก	อีกท้ังยงัก่อให้เกดิสงัคมออนไลน์ขนาดใหญ่ทีเ่รยีกว่า	

เครือข่ายสังคมออนไลน์	ที่เปรียบเสมือนสังคมของโลกมนุษย์จริงๆ	

ที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน	ทั้งการพูดคุย	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	หรือ

พบเจอจากสื่อต่างๆ	แล้วน�ามาแบ่งปันข้อมูล	เป็นค�าแนะน�าการให้

คะแนน	และบทวิจารณ์เกี่ยวกับร้านอาหารของกลุ่มเพื่อนบนสื่อ

สังคมออนไลน์	บอกเล่าส่ิงท่ีตนเองได้พบหรือได้กระท�ามาให้เพื่อน

ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ได้รับทราบ	ซึ่งผู้คนในปัจจุบันมักจะเชื่อถือ

ข้อมลูจากเพือ่นมากกว่าข้อมูลทีธ่รุกจิน�าเสนอผ่านสือ่โฆษณาต่างๆ	

และมีความโน้มเอียงท่ีจะเลือกใช้บริการร้านอาหารตามค�าแนะน�า

ในสื่อสังคมต่างๆ	 	(รัศมาวรรณ	ละมัยเกศ	และนิตนา	ฐานิตธนกร,	

2559)	นอกจากนี้คุณภาพของอาหาร	(Food	Quality)	เป็นปัจจัย

หนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจหรือความตั้งใจใช้บริการของ

ผู้บริโภค	 โดยทางร้านอาหารต้องมีการสร้างสรรค์เมนูอาหารให้มี

ความแตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆ	 มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ	

มีการปรุงอาหารสดใหม่	 รสชาติอาหารและมีราคาเหมาะสมกับ

คณุภาพของอาหาร	จงึต้องคอยพฒันาอย่างต่อเนือ่งและตลอดเวลา	

	(Jang,	Ha	&	Park,	2012)	เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทางธุรกิจ	 และสร้างรายได้	 และผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจ	

รวมถึงเป็นพื้นฐานในการน�าธุรกิจไปสู่สากล	ในอนาคตต่อไปด้วย

	 จากข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมด	การจัดการสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	 คุณภาพในการให้บริการ	 สื่อสังคมออนไลน์	 และ

คุณภาพอาหารที่ส่งผลต่อความต้ังใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนาม

ซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	หากผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่

น่าพอใจในการใช้บริการ	และเกิดความประทับใจ	ซึ่งจะท�าให้เกิด

การกลับมาใช้บริการซ�้าของผู้บริโภคสามารถสร้างความภักดีใน

อนาคตได้อีก	ด้วย	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภค

ในจงัหวดัขอนแก่น	โดยมุง่ศกึษาถงึสภาพแวดล้อมทางทางกายภาพ	

คุณภาพในการให้บริการ	สื่อสังคมออนไลน์	และคุณภาพอาหาร	ซึ่ง

เป็นปัจจัยที่คาดว่าเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ	และมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจในการใช้บริการร้านอาหารเวียดนามของผู้บริโภค	ข้อมูลและข้อ

เสนอแนะที่ได้จากการวิจัยนั้น	 จะถูกน�ามาวิเคราะห์ถึงแนวทางใน

การให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่าง

ครบถ้วน	และเพือ่ให้เกดิความประทบัใจในการใช้บรกิารร้านอาหาร

เวียดนาม	 ซ่ึงส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหาร

เวียดนามซ�้าและความภักดีต่อร้านอาหารเวียดนามของผู้บริโภค

ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน�าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้

และก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิกจิการให้ตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าสูงสุด	 และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ�้า

ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	คุณภาพในการให้บริการ	สื่อสังคมออนไลน์	และคุณภาพ

อาหารที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของ

ผู้บริโภค	ในจังหวัดขอนแก่น

แนวคิดทฤษฎี
	 ในการศกึษาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	

คุณภาพในการให้บริการ	 ส่ือสังคมออนไลน์	 และคุณภาพอาหาร

ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภค

ในจังหวัดขอนแก่น	ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิด	ทฤษฎี	และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัย	ดังนี้	

	 1.	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจใช้	บริการซ�้า

	 2.	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	

	 3.	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการ	

	 4.		แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์	

	 5.		แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร	

	 6.		งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 7.		สมมติฐานการวิจัย

	 8.		กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
	 ในการศึกษา	 แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	 คุณภาพในการให้บริการ	 ส่ือสังคมออนไลน์และคุณภาพ

อาหารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของ

ผู้บริโภค	ในจังหวัดขอนแก่น	มีขอบเขตการศึกษา	ดังนี้

	 1.  ขอบเขตด้านประชากร

	 		 1.1		ประชากร	 ได้แก่	 ประชากรส�าหรับการวิจัยครั้งนี้	

คือ	ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านอาหารเวียดนาม	มีความสนใจหรือ
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มีความตั้งใจที่จะใช้บริการร้านอาหารเวียดนามอีก	และอาศัยอยู่ใน

เขตจังหวัดขอนแก่น	

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้าน

อาหารเวียดนามมาก่อน	 มีความสนใจหรือมีความตั้งใจที่จะใช้

บริการร้านอาหารเวียดนามอกี	และอาศัยอยูใ่นเขตจงัหวดัขอนแก่น	

โดยเลือกจากประชากรด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	

(Multi-stage	 Sampling)	 ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ	

	Cohen	(1977)	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	200	ตัวอย่าง	

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

	 		 2.1	 ตัวแปรตาม	 (Dependent	Variable)	คือ	ความ

ตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้า	 (Intention	 to	 Revisit	

Vietnamese	Restaurants)	

	 		 2.2	 ตัวแปรอิสระ	 (Independent	 Variables)	 คือ	

ก)	แนวทางการจัดการ	(A	proposed	guideline)	ปัจจัยการรับรู้

ถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	 Environment)	

ด้านความสวยงามของสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านบรรยากาศ	

ด้านแสงสว่าง	 ด้านการจัดวางโตะ	 และด้านการจัดวางแผนผัง

ของร้าน	ข)	ปัจจัยการรับรู้ถึงคุณภาพในการให้บริการ	 (Service	

Quality)	ด้านการตอบสนองลูกค้า	ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้าด้าน

การให้ความมั่นใจ	ด้านความน่าเชื่อถือ	และด้านความเป็นรูปธรรม	

ค)	ปัจจยัการรบัรูถ้งึสือ่สังคมออนไลน์	(Social	Media)	และ	ง)	ปัจจยั

การรับรู้ถึงคุณภาพอาหาร	(Food	Quality)	

	 3.  ขอบเขตด้านสถานที่

	 		 สถานที่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	บริเวณร้าน

อาหารเวียดนามต่างๆ	ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น	

	 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 		 ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้	 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-	

พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษางานวิจัยเรื่อง	แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	 คุณภาพในการให้บริการ	 สื่อสังคมออนไลน์	 และ

คณุภาพอาหารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนาม

ซ�า้ของผูบ้ริโภค	ในจงัหวดัขอนแก่น	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการศกึษาค้นคว้า

ตามล�าดับ	ดังนี้

	 1.	 ประเภทของงานวิจัย

	 2.	 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

	 4.	 การทดสอบเครื่องมือ

	 5.	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 6.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย	

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	คุณภาพ	 ในการให้บริการ	สื่อสังคม

ออนไลน์	และคุณภาพอาหาร	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน

อาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	 งานวิจัยครั้งนี้

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	 โดยใช้วิธีการ

ศึกษาเชิงส�ารวจ	 (Survey	Method)	 และใช้การเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามปลายปด	(Close-ended	Questionnaire)	เป็นเครือ่ง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	

ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านอาหารเวียดนามมาก่อนมีความสนใจ

หรือมีความตั้งใจที่จะใช้บริการร้านอาหารเวียดนามอีกและอาศัย

อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น	กลุ่มตัวอย่าง	ที่ท�าการศึกษามีจ�านวน	

200	คน	ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ	(Quantitative	Analysis)	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	

Statistics	Version	20.0	สถิติที่ใช้ส�าหรับข้อมูลเชิงพรรณนา	ได้แก่	

ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	ความถ่ี	 (Frequency)	 ร้อยละ	 (Percent)	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation:	S.D.)	และสถิติใช้

ส�าหรับข้อมูลเชิงอ้างอิง	เพื่อทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	การวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	ซึ่งสรุปผล

การวิจัยได้	ดังนี้

	 การศึกษาเรื่อง	 แนวทางการจัดการสภาพ	 แวดล้อมทาง

กายภาพคุณภาพในการให้บริการ	 ส่ือสังคมออนไลน์	 และคุณภาพ

อาหารทีส่่งผลต่อการตดัสินใจ	ใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของ

ผู้บริโภค	ในจังหวัดขอนแก่น	มีรายละเอียดสามารถสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 จากกลุ่ม

ตวัอย่าง	200	คน	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	

อายุระหว่าง	30	–	39	ปี	มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสถานะ

โสด	อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	 โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน	

20,001	–	30,000	บาท	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่	ใน

การใช้บริการร้านอาหารเวียดนามน้อยกว่า	1	ครั้ง	ต่อสัปดาห์	และ

มกีารจ่ายราคาเฉล่ียของค่าอาหารในแต่ละครัง้ทีซ้ื่อหรอืรบัประทาน

ระหว่าง	501	–	1,000	บาท	

	 2.	 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	คุณภาพในการให้บริการ	สื่อสังคมออนไลน์	และคุณภาพ

อาหารที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของ

ผู้บริโภค	 ในจังหวัดขอนแก่น	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

ความคิดเหน็ของปัจจยัสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดบัเหน็ด้วย

มากทีส่ดุ	คือ	ด้านความสวยงามของสิง่อ�านวยความสะดวก	(Facility	

Aesthetics)	 ด้านบรรยากาศ	 (Ambience)	 ด้านการจัดวางโตะ	

(Table	Settings)	และด้านการจัดวางแผนผังของร้าน	(Layout)	
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	 ส่วนที่อยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก	 ได้แก่	 ด้านแสงสว่าง	

(Lighting)	 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นของปัจจัย

คุณภาพในการให้บริการ	 ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดในทุกด้าน	ซึ่ง

ได้แก่	ด้านการตอบสนองลูกค้า	(Responsiveness)	ด้านการเอาใจ

ใส่ต่อลูกค้า	 (Empathy)	 ด้านการให้ความมั่นใจ	 (Assurance)	

ด้านความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	 และด้านความเป็นรูปธรรม	

(Tangible)	ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเหน็ของปัจจยัสือ่

สังคมออนไลน์	ในระดับเห็นด้วยมาก	ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

ความคิดเห็นของปัจจัยคุณภาพอาหาร	 ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด	

และผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเหน็ของปัจจยัความตัง้ใจ

ใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าในระดับมากที่สุด	

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอย

เชิงพหุคูณเชิงเส้น	(Multiple	Linear	Regression)	จากข้อมูลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	200	คน	สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้	

	 สมมติฐานท่ี	 1	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	ด้านต่างๆ	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหาร

เวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	ดังนี้	

	 สมมติฐานที่	 1.1	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	 ด้านความสวยงามของสิ่งอ�านวยความสะดวก	

(Facility	 Aesthetics)	 ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหาร

เวียดนามซ�้าของผู ้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	 ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	 ด้านความสวยงามของสิ่งอ�านวยความสะดวก	

(Facility	 Aesthetics)	 ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหาร

เวยีดนามซ�า้ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัขอนแก่น	(ß=	0.199)	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที่	 1.2	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	ด้านบรรยากาศ	(Ambience)	ส่งผลต่อความตั้งใจ

ใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	

(Physical	Environment)	ด้านบรรยากาศ	(Ambience)	ไม่ส่งผล

ต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู ้บริโภค

ในจังหวัดขอนแก่น	 (ß	 =	 -0.100)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที่	 1.3	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	ด้านแสงสว่าง	 (Lighting)	ส่งผลต่อความตั้งใจใช้

บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	

(Physical	Environment)	ด้านแสงสว่าง	(Lighting)	ส่งผลต่อความ

ตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู ้บริโภค	 ในจังหวัด

ขอนแก่น	(ß	=	0.235)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที่	 1.4	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	ด้านการจัดวางโตะ	 (Table	Settings)	ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	 (Physical	 Environment)	ด้านการจัดวางโตะ	 (Table	

Settings)	 ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้า

ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	(ß	=	0.025)	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที่	 1.5	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	ด้านการจดัวางแผนผงัของร้าน	(Layout)	ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า	แนวทางการจดัการสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	 Environment)	 ด้านการจัด

วางแผนผังของร้าน	(Layout)	ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้าน

อาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	 (ß	=	0.023)	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที	่2	คณุภาพในการให้บริการ	(Service	Quality)	

ด้านต่างๆ	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	ดังนี้

	 สมมติฐานที	่2.1	คุณภาพในการให้บริการ	(Service	Quality)	

ด้านการตอบสนองลูกค้า	 (Responsiveness)	ส่งผลต่อความตั้งใจ

ใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	คุณภาพในการให้บริการ	(Service	

Quality)	ด้านการตอบสนองลูกค้า	(Responsiveness)	ไม่ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	(ß	=	0.007)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 สมมติฐานที	่2.2	คุณภาพในการให้บริการ	(Service	Quality)	

ด้านการเอาใจใส่ต่อลกูค้า	(Empathy)	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร

ร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	 ผลการ

ทดสอบสมมตฐิานพบว่าคุณภาพในการให้บรกิาร	(Service	Quality)	

ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า	 (Empathy)	 ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ

ใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	

(ß	=	-0.100)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 สมมติฐานที	่2.3	คุณภาพในการให้บริการ	(Service	Quality)	

ด้านการให้ความมั่นใจ	(Assurance)	ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ

ร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	 ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า	 คุณภาพในการให้บริการ	 (Service	

Quality)	ด้านการให้ความม่ันใจ	 (Assurance)	 ไม่ส่งผลต่อความ
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ตั้งใจ	 ใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู ้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	(ß	=	-0.071)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 สมมติฐานที	่2.4	คณุภาพในการให้บรกิาร	(Service	Quality)	

ด้านความน่าเชือ่ถอื	(Reliability)	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้าน

อาหารเวยีดนามซ�า้ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัขอนแก่น	ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า	คุณภาพในการให้บริการ	(Service	Quality)	ด้าน

ความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	 ส่งผลต่อความต้ังใจใช้บริการร้าน

อาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	 (ß	=	0.365)	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 สมมตฐิานที	่2.5	คณุภาพในการให้บรกิาร	(Service	Quality)	

ด้านความเป็นรูปธรรม	(Tangible)	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการร้าน

อาหารเวยีดนามซ�า้ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัขอนแก่น	ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า	คุณภาพในการให้บริการ	ด้านความเป็นรูปธรรม	

(Tangible)	ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้

ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	(ß	=	0.028)	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	

	 สมมติฐานที่	3	สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	สื่อสังคมออนไลน์	ส่งผล

ต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคใน

จงัหวดัขอนแก่น	(ß	=	0.171)	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

	 สมมติฐานที่	4	คุณภาพอาหาร	(Food	Quality)	ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	คุณภาพอาหารไม่ส่งผล

ต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคใน

จงัหวดัขอนแก่น	(ß	=	0.128)	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05

อภิปรายผล
	 การศึกษาเรื่อง	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	คุณภาพใน

การให้บริการ	 สื่อสังคมออนไลน์	 และคุณภาพอาหารท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่นผู้วิจัยได้น�าผลสรุปการวิเคราะห์มาเช่ือมโยงกับแนวคิด	

ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 โดยสามารถน�ามาอภิปรายผลได้	

ดังนี้

	 สมมติฐานที่	 1	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (Physical	

Environment)	ด้านต่างๆ	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหาร

เวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	ดังนี้	

	 จากการทดสอบสมมตฐิานที	่1.1	พบว่า	สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	 (Physical	 Environment)	 ด้านความสวยงามของสิ่ง

อ�านวยความสะดวก	(Facility	Aesthetics)	ส่งผลต่อความตั้งใจใช้

บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผู้ใช้บรกิารร้านอาหาร

เวยีดนามในจังหวดัขอนแก่นนัน้ใส่ใจในการออกแบบและตกแต่งร้าน

ให้สวยงาม	โดดเด่น	เป็นเอกลักษณ์	ซึง่สามารถสร้างบรรยากาศและ

ดงึดดูความสนใจของผูใ้ช้บรกิารให้มกีารใช้บรกิารโดยผลการวจิยัใน

ครั้งนี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 	Ryu	&	Han	 (2011)	ที่ได้ศึกษา

เรื่อง	ลูกค้าใหม่หรือลูกค้ากลับมาซ�้า	 :	ภาพแวดล้อมทางกายภาพ

มอีทิธพิลต่อประสบการณ์ในการใช้งานร้านอาหารอย่างไร	ซึง่พบว่า	

ความสวยงามของสิง่อ�านวยความสะดวก	แสงสว่าง	และการบรกิาร

ของพนักงาน	ถ้าไม่ดีจะส่งผลต่อการไม่มาใช้บริการร้านอาหารของ

ทัง้ลกูค้าใหม่และลกูค้ากลบัมาซ�า้	รวมถงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ	

	Heung,	V.C.,	&	Gu,	T.	 (2012)	ที่ได้ศึกษาเรื่องความสร้างสรรค์	

ความสวยงาม	และความเป็นมิตร	สภาพแวดล้อมทางกายภาพใน

การรับประทานอาหาร	แบบจ�าลองการประเมินผลแนวสังเคราะห์

ของร้านอาหารที่มีนวัตกรรม	 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า	การออกแบบ

ตกแต่งร้านอาหารให้มีความสร้างสรรค์	สวยงาม	และมีบรรยากาศ

เป็นมิตร	สามารถดึงดูดใจลูกค้าและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

กับร้านอาหารได้	 โดยผู้จัดการร้านอาหารและผู้รับเหมาตกแต่ง

ภายในสามารถน�าแบบจ�าลอง	ANP	(Analytic	Network	Process)	

ไปใช้ในการวิเคราะห์การออกแบบสภาพแวดล้อมในร้านอาหาร

	 จากการทดสอบสมมตฐิานที	่1.2	พบว่า	สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	(Physical	Environment)	ด้านบรรยากาศ	(Ambience)	

ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจ	ใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของผูบ้รโิภค

ในจงัหวดัขอนแก่น	ทัง้นี	้เนือ่งจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทีท่�าการส�ารวจ	

อาจมีความคิดเห็นว่า	บรรยากาศของร้านอาหารเวียดนามในแต่ละ

ร้านไม่มคีวามแตกต่างกนัมาก	เพราะร้านอาหารเวยีดนามส่วนใหญ่

มีการสร้างบรรยากาศ	โดยการใช้กลิ่นหอมสดชื่น	การปรับอุณหภูมิ

ในร้านอาหารให้เย็นสบายเพลงเบาสบายเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อน

คลายเพลิดเพลินให้แก่ลูกค้า	ดังนั้นบรรยากาศของร้าน	จึงไม่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ�้าอีกครั้ง	โดยผลการวิจัยในครั้งนี้	

ขัดแย้งกับงานวิจัยบางส่วนของ		 ละมัย	 เบาเออร์	 และนิตนา	

ฐานิตธนกร	(2559)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	คุณค่าของตราสินค้า	การรับรู้	

คณุภาพในการให้บรกิาร	คณุภาพของอาหาร	และบรรยากาศทีมี่ผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตจังหวัด

ขอนแก่น	 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า	การรับรู้คุณภาพในการให้บริการ	

ด้านสิ่งที่สัมผัสได้	 คุณภาพของอาหาร	 และบรรยากาศส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค	 ในเขตจังหวัด

ขอนแก่น	

	 จากการทดสอบสมมติฐานที่	1.3	พบว่าสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	 (Physical	 Environment)	 ด้านแสงสว่าง	 (Lighting)	
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ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของผูบ้รโิภคใน

จังหวัดขอนแก่น	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ทั้งนี้	เนื่องจากผู้บริโภค

ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า	ภายในร้านอาหารเวยีดนามควรมแีสงไฟ

ให้มคีวามสว่างอย่างเพยีงพอ	นอกจากนี	้การใช้โคมไฟตกแต่งภายใน

ร้านช่วยเพ่ิมแสงสว่าง	ซ่ึงท�าให้ผูบ้รโิภครูส้กึราวกับได้รบัการต้อนรบั

เป็นอย่างด	ีและดงึดดูใจผูบ้รโิภคให้เข้าไปใช้บรกิาร	โดยผลการวจิยั

ในครั้งนี้	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Heung,	V.C.,	&	Gu,	 T.	

(2012)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 ลูกค้าใหม่หรือลูกค้ากลับมาซ�้า	 :	 สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อประสบการณ์	 ในการใช้งานร้าน

อาหารอย่างไร	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	ความสวยงามของสิ่งอ�านวย

ความสะดวก	แสงสว่าง	และการบริการของพนักงาน	ส่งผลต่อการ

กลับมาใช้บริการร้านอาหารซ�้าของทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม	

	 จากการทดสอบสมมติฐานที่	1.4	พบว่าสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	 (Physical	 Environment)	ด้านการจัดวางโตะ	 (Table	

Settings)	 ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้า

ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	 เน่ืองจากการจัดวางโตะและเก้าอี้

ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	การใช้งานจาน	ชาม	ช้อน	ส้อม	แก้วน�้าที่มี

คณุภาพนัน้	รวมถงึผ้าปูโตะทีม่กีารออกแบบและสสีนัสวยงามแต่ละ

ร้านอาหารก็ท�าไม่แตกต่างกัน	ท�าให้เป็นส่วนท่ีไม่มีความส�าคัญใน

การตดัสนิใจในการมาใช้บรกิารร้านอาหารเวียดนาม	โดยผลการวจัิย

ในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ	Kim,	W.G.,	Li,	J.J.,	

&	Brymer,	 R.A.	 (2016)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 ส่วนของประกอบของ

บรรยากาศในร้านอาหาร:	สิง่ทีล่กูค้าต้องการ	ซึง่ผลการศกึษาพบว่า	

แผนผงัของทางร้านและการจดัวางท่ีสะดวกสบายนัน้เป็นส่วนส�าคัญ

ในการกลับมาใช้บริการซ�้าของลูกค้า

	 จากการทดสอบสมมตฐิานที	่1.5	พบว่า	สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	(Physical	Environment)	ด้านการจดัวางแผนผงัของร้าน	

(Layout)	 ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้า

ของผูบ้รโิภคในจังหวดัขอนแก่น	ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอง

ว่าการออกแบบแผนผังของร้านอาหารให้มีพื้นท่ีสามารถเดินไปมา

ได้อย่างสะดวกสบาย	มีพื้นที่ส่วนตัว	โตะ	เก้าอี้	และอุปกรณ์ภายใน

ร้านอาหารให้มพีืน้ทีป่ลอดโปร่งเป็นสดัส่วนนัน้	ไม่เป็นส่วนส�าคญัต่อ

การเข้าไปใช้บริการซ�า้	เมือ่เทยีบกบัการออกแบบและตกแต่งร้านให้

สวยงาม	โดดเด่น	 เป็นเอกลักษณ์	และแสงสว่างที่เพียงพอ	โดยผล

การวิจัยในครั้งนี้	 ขัดแย้งกับงานวิจัยบางส่วนของ	 	Heung	&	Gu	

(2012)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 การจูงใจของบรรยากาศของร้านอาหาร

ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจใช้บริการ	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	

การจดัวางแผนผงัของร้านนัน้	ส่งผลต่อความพงึพอใจและความตัง้ใจ	

ใช้บริการรวมถึงการจ่ายเงินที่มากขึ้นในการใช้บริการ	

	 สมมติฐานที	่2	คณุภาพในการให้บริการ	(Service	Quality)	

ด้านต่างๆ	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	ดังนี้

	 จากการทดสอบสมมติฐานที่	 2.1	พบว่า	 คุณภาพในการ

ให ้บริการ	 (Service	 Quality)	 ด ้านการตอบสนองลูกค ้า	

(Responsiveness)	 ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหาร

เวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ผูบ้รโิภคทีต้่องการใช้บรกิารร้านอาหารเวียดนามซ�า้ส่วนใหญ่อาจจะ

เน้นให้ความส�าคัญเร่ือรสชาติของอาหารหรือเมนูอาหารที่เป็น

เอกลกัษณ์และหลากหลายเป็นหลกั	นอกจากนีใ้นปัจจบุนัธรุกจิด้าน

การบริการหรอืร้านอาหารต่างมมีาตรฐานการดแูลลูกค้าทีค่ล้ายคลงึ

กนั	จงึท�าให้ด้านการตอบสนองลูกค้าไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร

อาหารซ�า้ของผูบ้รโิภค	โดยผลการวจิยัในครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยั

บางส่วนของ		อทิธภิมู	ิพรหมมา,	ธรีารตัน์	วรพเิชฐ	(2558)	ทีไ่ด้ศกึษา

เรือ่ง	การใช้ความคดิเหน็ของลกูค้าในส่ือสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการ

ใช้บริการของธุรกิจโรงแรมไทย	พบว่า	ผลการศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้ส่ือความเห็นในสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวพบว่า	 มีองค์

ประกอบหลักท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจจองโรงแรมจ�าแนกได้เป็น	5	องค์

ประกอบคอื	1)	การรบัรูใ้นตวัโรงแรมของนกัท่องเทีย่ว	(Awareness)	

พบว่า	อนัดบัของโรงแรม	(Ranking)	ทีถ่กูจดัโดยค่าคะแนนความพงึ

พอใจเฉลี่ยของรีวิวทั้งหมด	(Customer	Rating)	เป็นปัจจัยที่ท�าให้

นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้	 (Awareness)	 ในตัวโรงแรมมากที่สุด	

โดยจ�านวนรีวิว	 (Number	of	Reviews)	 เป็นองค์ประกอบรองที่

นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญควบคู่กันไป	 โดยที่จ�านวนรีวิวจะต้องมี

จ�านวนที่มากพอ	(อย่างน้อย	30	รีวิว)	2)	คุณภาพของความคิดเห็น

จากนักท่องเที่ยวที่เคยมาพักโรงแรมนั้นๆ	 (Content	Quality)	

หลงัจากทีน่กัท่องเทีย่วเลือกโรงแรมออกมาจ�านวนหนึง่แล้ว	รีววิจาก

นกัท่องเทีย่วในอดตีจะเป็นเกณฑ์ทีส่�าคัญถดัไปทีจ่ะช่วยตดัตวัเลอืก

ให้เหลือน้อยลง	 โดยความเห็นที่มีคุณภาพดี	 (Review	Quality)	

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 	สุทธิ์ธิดา	จันทร์โอกุล	 (2558)	

ที่ศึกษาเรื่อง	 อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากท่ีกระท�า

ผ่านอินเทอร์เน็ตต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง	

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์

การด�าเนนิงานให้ทนักบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั	ในสหสัวรรษน้ีธรุกจิ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 จัดเป็นช่องทางการท�าการค้าที่ส่งผลให้

ธุรกิจที่น�าไปใช้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น	

องค์ประกอบที่ส�าคัญสิ่งหนึ่ง	 คือการส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้บริโภค	

การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจทางการ

ส่ือสารการตลาด	 การส่ือสารแบบปากต่อปากเม่ือกระท�าผ่าน
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อินเทอร์เน็ตก็กลายเป็น	eWord	of	Mouth	ก่อให้เกิดข่าวสารบอก

ต่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้	 และการยอมรับสิ่งต่างๆ	ของผู้บริโภค

อย่างมาก	 เนื่องจากเป็นข่าวสารท่ีเกิดจากการสื่อสารแลกเปลี่ยน

ข้อมูล	ความคิด	และประสบการณ์ระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง	

	 จากการทดสอบสมมติฐานที่	2.2	พบว่า	คุณภาพในการให้

บริการ	(Service	Quality)	ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า	(Empathy)	

ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจ	ใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของผู้บรโิภค

ในจังหวัดขอนแก่น	ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสนใจเมนู

อาหารที่เป็นรูปภาพ	หรือรายการอาหารท่ีเหมาะสมตรงกับความ

ต้องการ	อาจเนื่องมาจากรายการอาหารเวียดนามมีไม่ได้เยอะมาก

ท�าให้ผูบ้รโิภคค่อนข้างจะจ�าได้อยูแ่ล้ว	รวมถงึไม่ได้ให้ความสนใจว่า

พนักงานในร้านอาหารมีการต้อนรับ	การบริการและเอาใจใส่ลูกค้า

เป็นรายบุคคล	 เนื่องจากการมาใช้บริการของผู้บริโภค	จะมีความ

ตระหนักด้านความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด	 โดยผลการวิจัยในครั้งนี้	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ		ณัฐวุฒิ	รุ่งเสถียรภูธร	และนิตนา	ฐานิต

ธนกร	(2559)	ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่ง	ประเภทของร้านอาหาร	คณุภาพของ

อาหาร	คุณภาพการบริการ	และสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ

เลือกใช้บริการร้านอาหารส�าหรับมื้อค�่าของผู ้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	พบว่า	การเอาใจใส่ต่อลกูค้าไม่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิาร

ร้านอาหารส�าหรับมื้อค�่าของประชากรในจังหวัดขอนแก่น	

	 จากการทดสอบสมมติฐานที่	2.3	พบว่า	คุณภาพในการให้

บริการ	 (Service	Quality)	ด้านการให้ความม่ันใจ	 (Assurance)	

ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของผูบ้ริโภค

ในจังหวัดขอนแก่น	ทั้งนี้ในเรื่องการให้ความมั่นใจนั้นไม่ได้ถูกจ�ากัด

แค่ในส่วนของการบริการจากพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ	

ในการตอบค�าถาม	การให้ข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการสัง่อาหารและเครือ่ง

ดื่มเท่าน้ัน	 สืบเนื่องจากในปัจจุบันผู ้บริโภค	 มีการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์มากขึน้	และมกัจะยดึตดิกบัผลรวีวิร้านอาหารของสือ่สงัคม

ออนไลน์	ทั้งนี้ถ้าผลของการรีวิวในสื่อสังคมออนไลน์น้ันเป็นไปใน

ทางที่ดีจะท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือม่ันมีความม่ันใจท่ีจะกลับมา

ใช้บริการซ�้าอีกคร้ังมากกว่าการสร้างความมั่นใจจากตอบค�าถาม	

หรอืน�าเสนอข้อมลูส�าหรบัการสัง่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ของพนักงาน

ในร้านอาหาร	 โดยผลการวิจัยในครั้งนี้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

	รัตพล	มนตเสรีวงศ์	และนิตนา	ฐานิตธนกร	(2559)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	

ปัจจัยการสร้างคุณค่าของตราสินค้า	 คุณภาพในการบริการ	 และ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟ	 กรณีศึกษาร้านกาแฟแบรนด์ไทยแห่งหน่ึงในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งพบว่าคุณภาพในการบริการด้านการให้

ความมั่นใจแก่ลูกค้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

คาเฟ่อเมซอนของประชากรในเขตจงัหวดัขอนแก่น	และผลงานวจิยั

ในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย	ของ	ละมัย	 เบาเออร์	 และนิตนา	

ฐานิตธนกร	 (2559)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	คุณค่าของตราสินค้า	การรับ

รู้คุณภาพในการให้บริการ	คุณภาพของอาหาร	และบรรยากาศที่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยคุณค่าของ

สินค้าด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้า	 และ

การรับรู้คุณภาพในการให้บริการ	ด้านการให้ความเช่ือมั่นไม่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยของผู้บรโิภค	ในเขตจงัหวัด

ขอนแก่น

	 จากการทดสอบสมมติฐานที่	2.4	พบว่า	คุณภาพในการให้

บรกิาร	(Service	Quality)	ด้านความน่าเชือ่ถอื	(Reliability)	ส่งผล

ต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคใน

จังหวัดขอนแก่น	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ที่กลับมาใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าน้ันมีความเชื่อ

ถอืในการบรกิารเสิร์ฟอาหารทีมี่ตรงกบัส่ิงทีไ่ด้ส่ังไปพนกังานปฏบิตัิ

งานด้วยความเชี่ยวชาญและคล่องแคล่ว	 และมีการให้บริการท่ี

สม�่าเสมอตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	 โดยผลการวิจัยใน

ครั้งนี้	 ขัดแย้งกับงานวิจัยของ	 รัตพล	 มนตเสรีวงศ์	 และนิตนา	

ฐานิตธนกร	 (2559)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยการสร้างคุณค่าของ

ตราสินค้า	คุณภาพในการบริการ	และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ	กรณีศึกษาร้านกาแฟ

แบรนด์ไทยแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งพบว่า	

คุณภาพในการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ	ด้าน

ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ	ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า	

ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลกูค้าและเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนของประชากร

ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร	แต่ผลการวิจัยในครั้งนี้	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 	Cohen,	 J.	 (1992)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	บทบาทของ

ความถี่ของการอุดหนุนและคุณภาพของการให้บริการของร้าน

อาหารบุฟเฟต์:	 มุมมองของคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม	และ

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าชาวผิวด�าที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ซึง่ผลการศกึษาพบว่า	ความสดชืน่สขุลกัษณะ	

ความหลากหลาย	ความน่าเชือ่ถือ	และคณุค่า	เป็น	4	ปัจจยัทีมี่ความ

ส�าคัญสูงสุดในด้านคุณภาพในการให้บริการ

	 จากการทดสอบสมมติฐานที่	2.5	พบว่า	คุณภาพในการให้

บริการ	 (Service	Quality)	 ด้านความเป็นรูปธรรม	 (Tangible)	

ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารร้านอาหารเวยีดนามซ�า้ของผูบ้ริโภค

ในจังหวัดขอนแก่น	 ท้ังนี้	 เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความ

ส�าคัญกับการแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ทันสมัยของพนักงาน	หรือ

การที่ร้านอาหารมีส่ิงอ�านวยความสะดวก	 เช่น	ห้องน�้า	ที่จอดรถ	
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พืน้ทีร่บัรอง	WIFI	มากไปกว่าความเชือ่ถอื	ในการบรกิารเสิร์ฟอาหาร

ที่มีตรงกับสิ่งที่ได้สั่งไป	พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ

และคล่องแคล่ว	 และมีการให้บริการท่ีสม�่าเสมอตรงกับความ

ต้องการของผูบ้รโิภค	โดยผลการวจิยัในครัง้นี	้สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ	 รัศมาวรรณ	 ละมัยเกศ	 และนิตนา	 ฐานิตธนกร.	 (2559)

ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 คุณภาพการบริการและการสื่อสารปากต่อปาก

ที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการบริการของร้านอาหารระดับ

พรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขตจังหวัดขอนแก่น	 ซ่ึงพบว่า	 ด้านความ

เป็นรปูธรรม	ไม่ส่งผลต่อการประเมนิคณุภาพการบริการร้านอาหาร

ระดบัพรีเม่ียมของผู้บริโภคในเขตจงัหวดักรงุเทพหานคร	สมมตฐิาน

ที	่3	ส่ือสงัคมออนไลน์	(Social	Media)	ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร

ร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	ทั้งนี้	เนื่อง	

จากผู้บริโภคส่วนใหญ่จากการส�ารวจมีอายุระหว่าง	20–39	ปี	 ซึ่ง

เป็นกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่มีความคุ้นเคยกับสื่อสังคมออนไลน์เป็น

อย่างดี	 และมักใช้สื่อสังคมเพื่ออ่านรีวิวสินค้าหรือบริการประกอบ

การตัดสินใจเลือกซ้ือ	 รวมทั้งมักให้ความเชื่อถือกับข้อคิดเห็นและ

บทวิจารณ์เกี่ยวกับร้านอาหารของกลุ่มเพื่อนบนสื่อสังคมออนไลน	์

จงึท�าให้สือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารของผู้บรโิภค	

สอดคล้องกบังานวจัิยของ		กษมรตัน์	มะลลูมี	และนตินา	ฐานติธนกร	

(2558)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 สื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์กับลูกค้า	

คุณภาพความสัมพันธ์	 และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีผลต่อ

การตดัสนิใจใช้บรกิารร้านเบเกอรีค่าเฟ่ของผูบ้รโิภคชาวมสุลิมในเขต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ปัจจัยความสัมพันธ์กับลูกค้าด้าน

การแสดงความจริงใจ	ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์	ปัจจัยความสัมพันธ์

กับลูกค้าด้านการสร้างให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจปัจจัยการรับรู้ถึง

คุณภาพของสินค้า	 และปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความพึง

พอใจในความสมัพันธ์ตามล�าดบั	โดยส่งผลต่อตดัสนิใจใช้บรกิารร้าน

เบเกอรี่คาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร	

นอกจากนีง้านวจิยัชิน้นีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ		Kim,	W.G.,Li,	

J.J.,	&	Brymer,	R.A.	(2016)	ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่งผลกระทบของการรวีวิ

จากสือ่สงัคมออนไลน์ต่อประสทิธภิาพของร้านอาหาร	:	บทบาทของ

ผูท้ีช่ีน้�าในการให้ค้ารบัรองทีเ่ป็นเลศิ	พบว่า	รวิีวในสือ่สงัคมออนไลน์

ที่มีอิทธิพลต่อผลด้าเนินงานของร้านอาหาร	ผลของงานวิจัยชิ้นนี้

เปดเผยว่า	 จ�านวนของลูกค้าท่ีท�า	การรีวิวบนสื่อสังคมออนไลน์

สามารถส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและผลประกอบการของ

ร้านอาหาร	

	 สมมติฐานที่	4	คุณภาพอาหาร	(Food	Quality)	ไม่ส่งผล

ต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคใน

จังหวัดขอนแก่น	ทั้งนี้	 เนื่องจากผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างอาจจะ

มีความคิดว่าร้านอาหารเวียดนามมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ	

ปรุงอาหารสดใหม่เหมือนๆ	กัน	 มีรายการอาหารและรสชาติของ

อาหารไม่แตกต่างกันมากนัก	เนื่องจากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ	และ

มีส่วนประกอบเป็นผักเป็นส่วนใหญ่	

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาเรื่อง	 แนวทางการจัดภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ	คุณภาพในการให้บริการ	สื่อสังคมออนไลน์	และคุณภาพ

อาหารท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้า

ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น	พบว่า	 คุณภาพในการให้บริการ	

(Service	Quality)	 ด้านความน่าเช่ือถือ	 (Reliability)	 ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่นมากที่สุด	ดังน้ัน	ทางผู้ประกอบการร้านอาหารเวียดนาม

ควรให้ความส�าคัญในด้านการสร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ

ร้านอาหารเวยีดนามของตวัเองให้มกีารให้บรกิารตรงกบัทีไ่ด้สญัญา

ไว้กับทางลูกค้า	 เช่น	บริการเสิร์ฟอาหารที่ตรงกับรายการอาหารที่

ลูกค้าส่ัง	และให้การบริการต้องที่มีความถูกต้องสม�่าเสมอ	 เป็นต้น	

ส่ิงเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและส่งผลให้ผู้บริโภค

ของร้านอาหารเวยีดนามนัน้เกิดความตัง้ใจทีจ่ะกลบัมาใช้บรกิารซ�า้

อีกครั้ง	 ปัจจัยรองอันดับสอง	 คือ	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	

(Physical	Environment)	ด้านแสงสว่าง	(Lighting)	ส่งผลต่อความ

ตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ�้าของผู ้บริโภคในจังหวัด

ขอนแก่น	 ดังน้ันทางผู้ประกอบการร้านอาหารเวียดนาม	ควรให้

ความส�าคัญกับการตกแต่งร้านให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ	 เพ่ือให้เกิด

ความรู้สึกราวกับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	โดยควรจะมีการเพิ่ม

โคมไฟตกแต่งภายในร้านอาหารเพื่อให้มีความสว่างมากขึ้น	 เพื่อ

ท�าให้รู้สกึถงึความอยากเข้าไปใช้บรกิาร	โดยสิง่เหล่านีส้ามารถก่อให้
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