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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจมหิดล
แชนแนล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของเฟซบุ๊กแฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความภกัดีในตราสินคา้ของเฟซบุ๊กแฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อเปรียบเทียบผูติ้ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจมหิดลแชนแนลท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
ต่างกนัจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเฟซบุ๊กแฟน
เพจมหิดลแชนแนลท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของเฟซบุ๊กแฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร งานวจิยัน้ีเป็นเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูติ้ดตามเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการส ารวจ และใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน



เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใชค้่าสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่า t –test, ค่า F-
test (One – way ANOVA) และ Multiple Regression 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) สมมติฐานขอ้ท่ี 1  เพศ, สถานภาพ, อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัจะมีความภกัดีต่อตรา

สินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นอาย,ุ ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน แตกต่างกนัจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลแตกต่างกนั  

2) สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลส่งผลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบวา่ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 

ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและดา้นการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา 

ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ; ความภกัดีต่อตราสินคา้; เฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study personal factors of followers of Facebook 

Fanpage Mahidol Channel 2) to study service satisfaction of Facebook Fanpage Mahidol Channel of 

consumers in Bangkok area 3) to study the brand loyalty of the Mahidol Channel Facebook fan pages of 

consumers in Bangkok; 4) to compare the followers of the Mahidol Channel Facebook fan pages with 

different personal factors have brand loyalty. different products 5) To study service satisfaction of 

Facebook Fan Page Mahidol Channel affecting brand loyalty of Facebook Fan Page Mahidol Channel 

among consumers in Bangkok. This research is quantitative. The sample group was 400 followers of 

Mahidol Channel Facebook fan page in Bangkok by using the survey method. and using online 

questionnaires as a tool to collect data. Then analyze the data using The descriptive statistics were 

frequency, percentage, mean, standard deviation. and statistical analysis using inferential statistics such as 

t-test, F-test (One-way ANOVA), and Multiple Regression. 

 The results showed that 1) Assumption 1, different genders, statuses, and occupations had no 

difference in brand loyalty towards Facebook Fanpage Mahidol Channel, but in terms of age, education 

level, Average monthly income Different will have brand loyalty towards different Facebook Fan Page 



Mahidol Channel. 2) Assumption 2, service satisfaction of Facebook Fan Page Mahidol Channel affects 

brand loyalty towards Facebook Fanpage Mahidol Channel of consumers in Bangkok. 

It was found that the service provision was sufficient. Ongoing service and progressive service Affects 

brand loyalty towards the Mahidol Channel Facebook fan page of consumers in Bangkok. 

statistically significant at the 0.05 level but in terms of providing equal service and on time service Does 

not affect brand loyalty towards the Mahidol Channel Facebook fan page of consumers in Bangkok 

Keywords: service satisfaction; brand loyalty; Facebook Fan Page Mahidol Channel 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในโลกปัจจุบนั “เทรนดสุ์ขภาพ” เป็นส่ิงท่ีทุกคนทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ 

เพราะสุขภาพเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด ารงชีวติไม่วา่จะเป็นสุขภาพกายหรือใจเพราะทั้งสองอยา่ง

จะถูกเช่ือมต่อกนัโดยอตัโนมติัทั้งน้ีการมีสุขภาพท่ีดีคือตน้ทุนการมีชีวติท่ีดีท าใหก้ารด าเนินชีวิตในของเรา

ไม่ติดขดั สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ีหรือสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวไดใ้นทุกท่ี ๆ ท่ี

ประสงค ์และพบวา่คนไทยก็หนัมาสนใจดูแลตนเองเพิ่มมากข้ึน เพราะตอ้งการมีสุขภาพดี รักษาร่างกายให้

อยูก่บัตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพเพื่อไม่เป็นภาระต่อผูอ่ื้นยิง่ในยคุน้ีท่ีมีโรคระบาดเกิดข้ึนอยา่งคาดการณ์ไม่ได ้

(ภทัรศยา เชาวรั์ศมีกุล, 2564) ท่ีส าคญัรับรู้หรือติดตามขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เหล่าน้ีจากช่องทางออนไลน์ซ่ึง

สะดวกสบายและรวดเร็ว ส่ือออนไลน์นบัเป็นช่องทางท่ีคนยคุปัจจุบนัเลือกใชเ้พื่อรับรู้ขอ้มูลเน่ืองจากไม่มี

ค่าใชจ่้ายอีกยงัรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากสมยัก่อนท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางส่ือ

เก่าเช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้ ท าใหท้ราบขอ้มูลล่าชา้ ต่อมาเม่ือเทคโนโลยเีขา้มามี

บทบาทอยา่งมากท าใหมี้การปรับเปล่ียนกลายเป็นส่ือดิจิทลัซ่ึงมีประโยชน์ต่อผูรั้บสารเน่ืองจากมีความ

รวดเร็ว (อรรคณฐั วนัทนะสมบติั, 2560) ทั้งน้ีจึงเป็นจุดก าเนิดของช่องมหิดลแชนแนลช่องทางการศึกษาท่ี

มุ่งเนน้น าเสนอขอ้มูลเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกัไม่วา่จะเป็นสุขภาพกาย สุภาพใจ และการพฒันา

ตนเอง โดยเผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทางออนไลน์ไม่วา่จะเป็น Facebook, Youtube, Tiktok เป็นหลกัและได้

เพิ่มช่อง Blockdit, Apple Podcasts, Spotify, Anchor เพื่อตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย (k.boonyen, 2020) 

ในยคุปัจจุบนัไม่จะมองไปบริเวณใดยิง่ในเขตกรุงเทพมหานครก็จะพบวา่ทุกคนใชส่ื้อโซเชียลหรือ

มีส่ือโซเชียลอยูใ่นมือ เม่ือมีผูใ้ชง้านจ านวนมากจึงส่งผลท าใหส่ื้อโซเชียลดงักล่าวเกิดการปิดกั้นการมองเห็น

โดยเฉพาะใน Facebook Fanpage (modify.in.th, 2021)จึงส่งผลกระทบอยา่งมากโดยเฉพาะส่ือท่ีมีนโยบาล

https://thestandard.co/author/patsaya_ch/
http://www.bizpromptinfo.com/author/k-boonyen/


ไม่ซ้ือโฆษณาอยา่งมหิดลแชนแนลท าใหมี้จ านวนผูติ้ดตาม ผูรั้บชม ลดนอ้ยลงโดยท่ีไม่ทราบสาเหตุและไม่

ทราบวา่ผูติ้ดตามมีความพึงพอใจหรือไม่ต่อการรับรู้ในผลงานท่ีถูกเผยแพร่ออกไปหรือการใหบ้ริการใน

ช่องทาง Facebook Fanpage เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการผลิตผลงานและการบริการในอนาคตต่อไป 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว อาจน าไปสู่การเกิดประเด็นปัญหาทางดา้นการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟน

เพจมหิดลแชนแนลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ และความภกัดีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และการ

ตอบสนองความตอ้งการในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นสุขภาพและการพฒันาตนเองของผูติ้ดตามและ

กลุ่มเป้าหมายผา่นการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล  

ดงันั้น ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัดา้นการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ และความภกัดีจึงน าประเด็น

ปัญหาทางดา้นความพึงพอใจ และความภกัดี เขา้สู่กระบวนการวจิยั เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาดา้นความพึงพอใจ และความภกัดีเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูติ้ดตามมหิดล

แชนแนล ต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูติ้ดตามเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความภกัดีในตราสินคา้ของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อเปรียบเทียบผูติ้ดตามเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั  
จะมีความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลท่ีมีผลต่อความภกัดี

ในตราสินคา้ของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจดา้นการ

ใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลแตกต่างกนั 

2. ความพึงพอใจดา้นการให้บริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา

สินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 



งานวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นกลุ่มผูติ้ดตามเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดล

แชนแนลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ไดจ้ากการค านวณของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบ

จ านวนประชากรท่ีมีจ านวนจ ากดัท่ีนบัได ้(Finite Population) ซ่ึงจ านวนน้ีไดจ้ากการใชต้ารางส าเร็จรูปของ 

(Yamane, 1967) ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ก าหนดค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ช่วงของความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัหลกัๆ 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจ, ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ก าหนดระยะเวลาการท าวิจยัตั้งแต่กระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ การวจิยัตามกระบวนการ การรายงาน
การวจิยั การจดัท ารูปเล่ม ตลอดจนเผยแพร่งานวจิยั เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน นบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-
ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  

  ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ, อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ 

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา การ

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง การบริการอยา่งกา้วหนา้ 

ตวัแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่  

ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างไดห้รือจะทราบไดว้า่บุคคลมี

ความพึงพอใจหรือไม ่แต่สามารถสังเกตุโดยการแสดงออกท่ีไม่ชดัเจนจึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจ

โดยตรงฉะนั้นจึงตอ้งวดัโดยทางออ้มคือการวดัความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึง

จะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงจะสามารถวดัความพึงพอใจได ้ 

Millet (1954) ไดอ้ธิบายวา่บริการสาธารณะท่ีน่าพึงพอใจหรือความสามารถในการท่ีจะพิจารณาวา่

บริการนั้นจะพอใจหรือไม่ อาจพิจารณาไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี 1) การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค (Equity Service) 

2) การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) 3) การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) 

4) การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) 5) การบริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) 



2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความภักดีต่อตราสินค้า 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  หมายถึง ความรู้สึกดา้นบวกของผูรั้บบริการท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อ 

เฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลและตอบสนองโดยการตั้งใจใชบ้ริการซ ้ าจากเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดล

แชนแนลอีกในอนาคต (Assael, 1998 อา้งใน วุฒิกร ตุลาพนัธ์ุ, 2560) โดยไม่ค  านึงถึง ตราสินคา้อ่ืน ๆ แมจ้ะ

มีการออกกลยทุธ์มาแข่งขนั หรืออาจถูก แสดงออกโดยพฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น การปกป้องเฟซบุก๊แฟนเพจ

มหิดลแชนแนลโดยการช่วยแกต่้าง เป็นตน้  

Schiffman & Lazar (2007, p. 220) กล่าววา่ ความพึงพอใจท่ีมีความคิดอยา่งสม ่าเสมอหรือการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ในตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง ประกอบดว้ย (1) ความภกัดีดา้นทศันคติ 

(Attitudinal Loyalty) คือเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ (2) ความภกัดีดา้นพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 

คือ ลูกคา้ใหค้วามยดึมัน่ในตราสินคา้และพยายามทจะซ้ือตราสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1) พีรพฒัน์ ตุลยาเดชานนท ์และ ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

ความพึงพอใจและความภกัดีต่อตราสินคา้ของสมาชิกเฟซบุก๊แฟนเพจธุรกิจสินคา้ในประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากแฟนเพจอยูใ่นระดบัสูงโดยสนใจขอ้มูลท่ีน าเสนอ

เป็นรูปภาพมากท่ีสุดและสมาชิกมีความพึงพอใจต่อองคก์รธุรกิจและแฟนเพจอยูใ่นระดบัสูงโดยมีความพึง

พอใจในเร่ืองการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจและเขา้ใจง่ายมากท่ีสุดท่ีส าคญัสมาชิกมีความภกัดีต่อองคก์ร

ธุรกิจและแฟนเพจอยูใ่นระดบัสูง โดยมีความภกัดีในเร่ืองของการมีความยนิดีท่ีจะเป็นผูบ้ริโภคขององคก์ร

ต่อไปมากท่ีสุดอีกยงัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของสมาชิกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจของ

สมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติสุดทา้ยความพึงพอใจของสมาชิกมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัความภกัดีของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเช่นเดียวกนั 2) พนมฉตัร คง

พุม่ (2563) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุก๊มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ผล

การศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบนัในการใชง้านเพจเฟซบุก๊ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จะใชใ้น

การอ่านข่าวสารการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวทิยาลยั ผูใ้ชง้านเพจ เฟซบุก๊จะอ่าน

ข่าวต่าง ๆ ทัว่ไป ไม่ไดเ้จาะจงอ่านข่าวเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ปัญหาท่ีพบ คือ ภาพประกอบข่าว มีขนาดไม่

เหมาะสมกบัหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ ส่วนการน าเสนอส่วนใหญ่เป็นขอ้ความยาว ๆ ท าใหไ้ม่น่าสนใจ และ

วเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-23 ปี 

มีต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นนกัศึกษา มีระดบัความพึงพอใจดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะลกัษณะการ

เขา้ถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นรูปแบบการน าเสนอ พบวา่ มี
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ระดบัความพึงพอใจในการน าเสนอภาพ Info Graphic เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองต่าง ๆ อยา่งเขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบั

มาก และดา้นประโยชน์ ต่อผูใ้ชเ้พจเฟซบุก๊ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในข่าวสารท่ีมี

ประโยชน์ต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3) กษิดิศ พนัธารีย ์(2564) ท าการศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อแฟนเพจ

เฟซบุก๊ “อยธุยา กินอะไรดี By Wongnai” ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับส่ือ ความพึงพอใจ การใชป้ระโยชน์จาก แฟนเพจเฟซบุก๊ 

อยธุยา กินอะไรดี By Wongnai สามารถใชร่้วมกนัท านายความตั้งใจใชบ้ริการ ร้านอาหารในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาไดโ้ดยสร้างเป็นสมการท านายคือ Y (ความตั้งใจใชบ้ริการ) = –.241 + .621 (ความพึง

พอใจ) + .270 (การใชป้ระโยชน์) + .201 (ระยะเวลาการเปิดรับส่ือ) ซ่ึงสามารถร่วมกนัท านายสมการไดร้้อย

ละ 55.7 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดวจัิย 
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ความพงึพอใจ 

1. การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค 

   (Equity Service) 

2. การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา  

   (Timely Service) 

3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

   (Ample Service) 

4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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5. การบริการอยา่งกา้วหนา้ 
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ความจงรักภักดีในตราสินค้า 

1. ความภกัดี ดา้นทศันคติ  

   (Attitudinal Loyalty) 

2. ความภกัดี ดา้นพฤติกรรม 

   (Behavioral Loyalty) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพการสมรส  

4. ระดบัการศึกษา  

5. อาชีพ  

6. รายได ้ 

 

5. 

 



วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีผูติ้ดตามเฟซบุก๊แฟน

เพจมหิดลแชนแนล และพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนก าหนด 

สัดส่วนความคลาดเคล่ือนยอมรับไดเ้ท่ากบั 5% และมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  รวมทั้งหมดเป็น 400 

ตวัอยา่งเพื่อป้องกนัขอ้มูลขาดหายในการใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์สถิต ค านวนโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ 

(Yamane, 1967) 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชว้ธีิวจิยัแบบส ารวจ (Survey) โดยใช ้

แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ท่ีประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล ขอ้มูลความจงรักภกัดีในตรา

สินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล ในการวจิยัคร้ังน้ีมีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยัผูว้จิยั

ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดใน การศึกษา และตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

3. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยท าการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวธีิ Independent Sample: 

T-Test และ One-Way Analysis of Variance (ANOVA): F-Test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

อภิปรายผลการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนคือ 30,001 - 45,000 บาท จึงควรน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนด

เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดจ้ากอะไรบา้งโดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลา

และงบประมาณในการวเิคราะห์หรือหากลุ่มเป้าหมายอีก ซ่ึงแนวโนม้ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ พนมฉตัร คงพุม่ (2563) ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุก๊มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธญับุรีส ารวจกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 682 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

ช่วงอายรุะหวา่ง 21-23 ปี มีต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นนกัศึกษา มีระดบัความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุก๊ของ

http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95+%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1


มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะลกัษณะการเขา้ถึงส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เป็นล าดบัแรก ดา้นรูปแบบการน าเสนอ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการน าเสนอภาพ Info Graphic เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองต่าง ๆ 

อยา่งเขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัแรก และดา้นประโยชน์ ต่อผูใ้ชเ้พจเฟซบุก๊ พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยูใ่นระดบัมาก 

เป็นล าดบัแรก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 

คน พบวา่ โดยรวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค, ดา้นการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา, ดา้นการ

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ, ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง, ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง มีระดบัความพึง

พอใจในการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคมี

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ดงันั้นจึงควรน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมให้

ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบนัมีส่ิงเร้าและตวัเลือกท่ีคลา้ยกนัเกิดข้ึน

อยา่งรวดเร็วดงันั้นเม่ือดีอยูแ่ลว้แต่ก็ไม่ควรหยดุการพฒันา ซ่ึงแนวโนม้ขอ้มูลความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกษิดิศ พนัธารีย ์(2564) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปิดรับส่ือ การใชป้ระโยชน์

และความพึงพอใจต่อแฟนเพจเฟซบุก๊ “อยธุยา กินอะไรดี By Wongnai” ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ

ร้านอาหารในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 682 คน พบวา่ การเปิดรับส่ือ 

ความพึงพอใจ การใชป้ระโยชน์จาก แฟนเพจเฟซบุก๊ อยธุยา กินอะไรดี By Wongnai สามารถใชร่้วมกนั

ท านายความตั้งใจใชบ้ริการ ร้านอาหารในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดโ้ดยสร้างเป็นสมการท านายคือ Y 

(ความตั้งใจใชบ้ริการ) = –.241 + .621 (ความพึงพอใจ) + .270 (การใชป้ระโยชน์) + .201 (ระยะเวลาการ

เปิดรับส่ือ) ซ่ึงสามารถร่วมกนัท านายสมการไดร้้อยละ 55.7 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 

0.746 

3. ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 

พบวา่ โดยรวม 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรมมีระดบัความภกัดีในตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊

แฟนเพจมหิดลแชนแนลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคมีความภกัดีในตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟ

ซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล ดงันั้นจึงควรน าขอ้ดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผนงานในอนาคตเพื่อรักษา

ผูบ้ริโภคเดิมให้อยูก่บัเรา อีกยงัมีการต่อยอดในการใหบ้ริการอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มฐานผูบ้ริโภคใหม่ ๆ ซ่ึงแนวโนม้

ขอ้มูลความภกัดีต่อตราสินคา้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพีรพฒัน์ ตุลยาเดชานนท ์และ ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ 

(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ความพึงพอใจและความภกัดีต่อตราสินคา้ของสมาชิกเฟซบุก๊



แฟนเพจธุรกิจสินคา้ในประเทศไทย ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 400 คนแลว้พบวา่สมาชิกมีการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากแฟนเพจอยูใ่นระดบัสูงโดยมีการเปิดรับขอ้มูล ข่าวสารในเร่ืองของการติดตามแฟน

เพจเพราะสนใจขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นรูปภาพมากท่ีสุดและมีความพึงพอใจต่อองคก์รธุรกิจและแฟนเพจอยูใ่น

ระดบัสูงโดยมีความพึงพอใจในเร่ืองของการมีความรู้สึกวา่องคก์รมีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจและ

เขา้ใจง่ายมากท่ีสุดในดา้นความภกัดีมีความภกัดีต่อองคก์รธุรกิจและแฟนเพจอยูใ่นระดบัสูงโดยมีความภกัดี

ในเร่ืองของการมีความยนิดีท่ีจะเป็นผูบ้ริโภคขององคก์รต่อไปมากท่ีสุด  

ส่วนการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของสมาชิกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจ

ธุรกิจสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีส าคญัมีความพึงพอใจของสมาชิกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ

ภกัดีของสมาชิกแฟนเพจธุรกิจสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท าใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี พบวา่

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนคือ 30,001 - 45,000 บาท  

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ, สถานภาพ, อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมี

ต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลไม่แตกต่างกนั ดงันั้นขอ้มูลส่วนน้ีอาจจะน าไปเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการจดั

กิจกรรมพิเศษไดเ้น่ืองจากกิจกรรมพิเศษอาจจะตอ้งเนน้ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นหลกั

เน่ืองจากมีผูติ้ดตามจ านวนมากอาจจะท าใหจ้บัทิศทางไดย้าก ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย,ุ ระดบั

การศึกษา, รายได,้ เฉล่ียต่อเดือน จากการวเิคราะห์พบวา่ อาย,ุ ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่าง

กนัจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลแตกต่างกนั ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีสามารถ

น าไปวเิคราะห์ต่อไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายเุท่าน้ีจะมีความพึงพอใจในส่ิงไหนลกัษณะ

ใด คนกลุ่มท่ีอายนุอ้ยอาจจะมีความรู้ความเขา้ใจในแพลตฟอร์มออนไลน์มากกวา่คนท่ีอายมุาก โดยจากผล

การวเิคราะห์พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 31-40 ปี รองลงมาคือ มากกวา่ 50 ปี ดงันั้นอาจจะน า

ขอ้มูลไปคิดต่อแลว้วา่จะออกแบบอยา่งไรใหเ้ฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลมีการบริการท่ีดูใชง้านง่ายแต่

ยงัคงความทนัสมยั อีกยงัตอ้งค านึงถึงวา่คนกลุ่มน้ีใชบ้ริการเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลผา่นทาง

เคร่ืองมือไหน เช่น โทรศพัทห์รือคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงใหส้ะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการในทุก ๆ คร้ัง 

ต่อมาขอ้มูลในเร่ืองของระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ก็ยงัสามารถบอกถึงรสนิยมหรือทศันคติต่อ

การเขา้รับบริการได ้เช่น ในกลุ่มท่ีมีการศึกษาไม่สูงมากหรือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่สูงมากจะมีความ



ตอ้งการหรือมาตราฐานของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปกติ แต่ถา้เป็นกลุ่มท่ีมีระดบั

การศึกษาสูงหรือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงก็อาจจะมีมาตรฐานความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ีสูงหรือมีความ

คาดหวงัท่ีอาจจะสูงกวา่คนในกลุ่มแรก ทั้งน้ีขอ้มูลในงานวจิยัส่วนน้ีก็จะสามารถน าไปพฒันาการใหบ้ริการ

หรือรวมไปถึงการพฒันาส่ิงท่ีจะน าเสนอผา่นเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลไดด้ว้ยเช่นกนั สรุปคือ  

จึงควรน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนดเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและน าลกัษณะขอ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีไดไ้ป

วเิคราะห์ต่อถึงลกัษณะความชอบหรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายวา่เป็นอยา่งไรเพื่อจะไดต้อบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุดอีกยงัไม่เสียเวลาในการสืบคน้ท่ียุง่ยาก จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป

แกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีกลุ่มเป้าหมายยงัไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจนอ้ยเพื่อน าไปสู่การใหบ้ริการท่ีดีข้ึน 

2. ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นการใหบ้ริการอยา่ง

กา้วหนา้ ถดัมาดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอและสุดทา้ยดา้นการ

ใหบ้ริการท่ีตรงเวลา ตามล าดบั สามารถเรียงล าดบัตามความพงึพอใจ ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลส่วนน้ีไป

แกไ้ขจุดผดิพลาดในการใหบ้ริการได ้โดยท่ีดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด

รองลงมาคือดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้เพราะฉะนั้นก็คงมาตราฐานไวแ้ลว้มาดูต่อวา่ท าไมดา้นอ่ืน ๆ 

ถึงมีระดบัไม่เทียบเท่า เช่น ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง จดัอยูใ่นระดบัท่ี 3 แสดงวา่ผูบ้ริโภคให้

ความส าคญัในส่วนน้ีอาจจะดว้ยเพราะเป็นช่องทางท่ีใหค้วามรู้ดงันั้นอาจจะแกไ้ขโดยการน าเสนอหรือ

ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่จะเป็นวนัหยดุอีกยงัเตรียมแผนรับมือกรณีแพลตฟอร์มเกิดความขดัขอ้ง ต่อมา

คือดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ อยูใ่นระดบัท่ี 4 อาจจะตอ้งวิเคราะห์ต่อวา่หากตอ้งเพิ่มในส่วนน้ีเพื่อให้

เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางหน่วยงานสามารถท าใหเ้ป็นไปไดห้รือไม่ เช่น เพิ่มกิจกรรมพิเศษ 

เพิ่มจ านวนรางวลั หรือแมก้ระทัง่การเพิ่มจ านวนบุคคลากรเพื่อใหเ้พียงพอต่อการน าเสนอข่าวสาร และ

สุดทา้ยคือดา้นการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา ดา้นน้ีอาจจะตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเน่ืองจากอยูใ่นระดบัท่ีต ่าท่ีสุด

ในทุกดา้นซ่ึงจะพิจารณาวา่ความพร้อมในหน่อยงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่หากจะ

ปรับแลว้จึงหาจุดตรงกลาง เช่น เฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลอาจจะมีการตอบค าถามโดยท่ีไม่มีตายตวั 

อาจจะมีการก าหนดวา่จะตอบภายใน 24 ชม. อาจจะไม่ตอ้งทนัทีแต่แจง้เวลาเพื่อให้เกิดความสบายใจวา่จะ

ไดรั้บค าตอบแน่นอน สรุปคือ ควรน าขอ้มูลน้ีไปประกอบการวางแผนในการใหบ้ริการโดยตอ้งดูแยกเป็น

รายขอ้เพื่อจะทราบส่ิงท่ีผิดพลาดหรือจุดอ่อนอยูซ่ึ่งขอ้มูลน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของผูบ้ริโภคจึง

เหมาะท่ีจะน าไปพฒันาต่อยอดในส่วนท่ีดีท่ีมีอยูแ่ลว้ไดเ้พื่อคงมาตราฐานของสถาบนั อีกยงัสามารถน า



ขอ้มูลไปเป็นการยกตวัอยา่งในส่ือการเรียนการสอนหรือน าไปพฒันาแผนการเรียนการสอนในวชิา

บริหารธุรกิจได ้

3. ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนล 

พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลในดา้น

พฤติกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นทศันคติ หากเม่ือวิเคราะห์ทีละดา้นเร่ิมจากดา้นพฤติกรรมขอ้ค าถามท่ีมี

ระดบัความจงรักภกัดีนอ้ยท่ีสุดก็คือผูบ้ริโภคจะใชบ้ริการมหิดลแชนแนลตลอดไป เพราะฉะนั้นขอ้มูลส่วน

น้ีส าคญัมากเน่ืองจากปัจจุบนัมีคู่แข่งท่ีคลา้ยกนัเขา้มาในตลาดอยา่งมากมายท าใหเ้ม่ือเห็นขอ้มูลส่วนน้ีแลว้

จะไดไ้ม่ชะล่าใจวา่ผูบ้ริโภคจะใชบ้ริการตลอดไป ดงันั้นจึงควรรักษากลุ่มผูบ้ริโภคไวด้ว้ยการมีการพูดคุย

หรือตอบขอ้ความท่ีสอบถามหรือชวนพูดคุยเขา้มาเพื่อให้รู้สึกวา่ใกลชิ้ดกนัและจะสบายใจทุกคร้ังเม่ือเขา้มา

ใชบ้ริการ ต่อมาเป็นดา้นทศันคติก็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนัแต่อาจจะมีค่าเฉล่ียต่างกนันิดหน่อยโดย

เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีมีระดบัความจงรักภกัดีนอ้ยท่ีสุดก็คือผูบ้ริโภคจะยงัคงยืนยนัท่ีจะใชบ้ริการ

มหิดลแชนแนลต่อไป แมจ้ะมีเฟซบุก๊แฟนเพจอ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือใกลเ้คียงกนั แปลวา่ขอ้มูลชุดน้ีชดัเจน

วา่ผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือท่ีเขาพึงพอใจดงันั้นจึงความสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยกิจกรรม

พิเศษ การพูดคุย การตอบขอ้ความ ตอบขอ้สงสัย จะท าใหผู้บ้ริโภคยงัคงใชบ้ริการต่อไป 

สรุปคือ ควรน าขอ้มูลน้ีไปวางแผนเพื่อส่งเสริมดา้นการตลาด หรือรูปแบบการใหบ้ริการโดยสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความภกัดีอยูแ่ลว้ดงันั้นจึงง่ายต่อการน าไป

วางแผนต่อเพื่อพฒันาหรือเพิ่มการบริการใหม่ ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจากขอ้มูลน้ีได้

ท าการแบ่งดา้นทศันคติและพฤติกรรมไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถน าไปใชป้ระกอบไดท้นัที เพราะยคุปัจจุบนั

ตอ้งรวดเร็วเพราะมีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาไดง่้ายโดยเฉพาะเฟซบุก๊แฟนเพจท่ีเป็นส่ือสาธารณะรวมไปถึง

ทศันคติหรือพฤติกรรมของคนท่ีเปล่ียนไปอยา่งง่ายดายกวา่ในอดีต 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปจากการผลการวจิยัในคร้ังน้ี ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเฟซบุก๊แฟน

เพจมหิดลแชนแนลท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการวิจยั

คร้ังต่อไปควรศึกษาทฤษฎีทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ เน่ืองจากเฟซบุก๊แฟนเพจมหิดล

แชนแนลเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์จึงควรไปศึกษาเร่ืองน้ีเพิ่มเติม ประกอบไปดว้ย 

1. ดา้นการรับรู้ทางออนไลน์คือ คุณภาพของขอ้มูล ความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยตอ้งมีการเพิ่มการ

ตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลอยูเ่พิ่มเติม เน่ืองจากการน าเสนอหรือการใหบ้ริการตอ้งมีความรวดเร็วท่ีมากข้ึน 



2. ดา้นอารมณ์ทางออนไลน์ คือ จะมีความเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้อารมณ์ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ  

เพิ่มองคป์ระกอบในการใหบ้ริการเพื่อช่วยกระตุน้อารมณ์ของผูบ้ริโภคให้เขา้มาใชบ้ริการบ่อยมากข้ึนโดย

เพิ่มกิจกรรมและจดักิจกรรมประประจ าทุกเดือนเพื่อกระตุน้ท าใหผู้บ้ริโภคสนใจและมีการเขา้มาใชบ้ริการ

มากข้ึนอีกยงัส่งผลดีในดา้นของความสัมพนัธ์อีกดว้ย 

3. ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน์ ปรับเปล่ียนรูปแบบเน้ือหาท่ีจะน าเสนอใหมี้ความสนุกมากข้ึนแต่

ก็ยงัคงไปดว้ยสาระความรู้ 

4. ดา้นความต่อเน่ือง มีการใหบ้ริการท่ีต่อเน่ืองเพื่อทนัต่อสถานการณ์และรวดเร็วต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค 

5. ดา้นทศันคติท่ีมีต่อออนไลน์ เน่ืองจากแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางท่ีอาจจะไม่ไดพ้บเจอกนั

จึงยากต่อการมีทศันคติท่ีดีดว้ย ดงันั้นจะตอ้งแสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นวา่เฟซบุก๊แฟนเพจมหิดลแชนแนลเป็น

ส่ือของประชาชนทุกคน โดยการน าเสนอทุกดา้นและใหบ้ริการประชาชนทุกคนไม่เลือกปฏิบติั หรืออาจจะ

มีการสอบถามความคิดเห็นผูบ้ริโภคเป็นประจ าเพื่อน าไปปรับปรุงการใหบ้ริการ 
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