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บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ของ MK Restaurantใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ถึงระดับของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ผู้บริโภค MK Restaurant ในกรุงเทพมหานคร (2) ถึงระดับของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจ ของผู้บริโภค MK
Restaurant ที่เป็นธุรกิจบริการ ระหว่างเพศชายและหญิงในกรุงเทพมหานครและ (3) ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภค
ที่ได้เข้ารับบริการที่ MK Restaurant ในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง สุ่มแบบเลือกตามสะดวก
(Convenience Sampling) จํ านวน 400 ราย เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เป็ น แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ผลการวิ จัย พบว่า (1) ระดับของความคาดหวั งและการรับ รู้ คุณภาพการบริ การของผู้บริ โภค MK
Restaurant ในกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ระดับของ
คุ ณ ค่ า ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นใจของผู้ บ ริ โ ภค MK Restaurant ที่ เป็ น ธุ ร กิ จ บริ ก าร ระหว่ า งเพศชายและหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ
กับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : คุณภาพบริการ คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ เอ็มเค เรสโตรองต์

Abstract
The Relationship between Service Quality and Brand Equity of MK Restaurant in Bangkok
Metropolis. The objectives of this research were: (1) to measure consumer’s expectations and
perceptions toward service quality of MK Restaurant in Bangkok Metropolis; (2) to measure brand
equity of consumer of MK Restaurant classified by gender in Bangkok Metropolis; and (3) to
study the relationship between service quality and brand equity of MK Restaurant in Bangkok
Metropolis.
The samples were 400 samples consumers who received services from MK Restaurant
using convenience sampling. A questionnaire was used as an instrument to collect data. The
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statistical analysis employed were percentage, mean, standard deviation, t-test and correlation
coefficient.
Research findings showed that: (1) the consumer’s expectations and perceptions toward
service quality of MK Restaurant were different at 0.05 statistical levels by inferential statics. (2)
The brand equity of consumer of MK Restaurant classified by gender were not different statically
significant. (3) Correlation between service quality and brand quality of MK Restaurant in Bangkok
Metropolis was at moderate level at 0.01 statistically significance level.
Keywords : Service quality, Brand Equity, MK Restaurant

บทนํา
ในปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้าน ถือเป็นเรื่องปกติที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต
ของคนไทยที่ เน้ นความสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง การเลื อกร้า นอาหารที่ จะรั บ ประทานนั้น นอกจากมี เมนู
หลากหลาย รสชาติอาหารที่อร่อย บริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ผู้บริโภคยังพิถีพิถันและใส่ใจในการ
รับประทานอาหารมากขึ้น เช่น ต้องเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีขั้นตอนการเตรียมอาหารที่มีความสะอาด และมาก
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ประกอบไปด้วย แคลลอรี่ โปรตีน ไขมัน แป้ง น้ําตาล และแร่ธาตุสารอาหารต่าง ๆ
เป็นต้น ดังนั้น อาหารเพื่อสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น เมนูจากเนื้อปลา
เมนูผักปลอดสาร พิษ เมนูเห็ด และเมนูเต้าหู้ เป็นต้น ในบรรดาอาหารเพื่อสุขภาพนี้ สุกี้ เป็นอาหารประเภทหนึ่ง
ที่ได้ รับความนิย มมากในประเทศไทย ในวงการสุ กี้ ถื อว่า เอ็ มเคเป็ นแบรนด์หรื อตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ทุก คนรู้จัก
เนื่องจากเป็นสุกี้รายเดียวที่เปิดสาขามากที่สุดในประเทศ เอ็มเคจึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเชื่อถือมากจาก
ผู้บริโภค เป็นแบรนด์หรือตรผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง จนไม่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน เอ็มเคเป็นเจ้าตลาดสุกี้และ
เป็นแบรนด์ที่ผูกขาดในตลาดเพียงรายเดียวที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดสุกี้แบบเบ็ดเสร็จ ไร้คู่แข่งมาจนทุกวันนี้
เอ็มเคจดทะเบียนในชื่อบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ จํากัด ดําเนินกิจการในด้านภัตตาคารอาหารประเภทสุกี้ เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2532 ด้วยทุน 410,362,700 บาท อีก 11 ปีต่อมา คือปี 2543 เอ็มเคฉลองเปิดสาขาครบ
100 สาขา 5 ปีต่อมาคือ ปี 2548 เอ็มเคฉลองเปิดสาขาครบ 200 สาขา และอีก 4 ปีต่อมาคือ ปี 2552 เอ็มเค
ฉลองเปิดสาขาครบ 300 สาขา นับเป็นบริษัทระดับแนวหน้าด้านธุรกิจอาหารที่สามารถเปิดสาขาได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ นับจากปี 2553 เป็นต้นมาเอ็มเคยังคงขยาย
กิจการได้อย่างต่อเนื่อง
ปี 2553 (2010) เอ็มเคมีร้านสุกี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 149 สาขา ต่างจังหวัด 141 สาขา
ในปี 2554 (2011) เอ็มเคมีร้านสุกี้ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 157 สาขา ต่างจังหวัด 157 สาขา ในปี
2555 (2012) เอ็มเคมีร้านสุกี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 172 สาขา ต่างจังหวัด 182 สาขา และปี 2556
(2013) ใน 3 ไตรมาสแรกของปี เอ็มเคมีร้านสุกี้ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 172 สาขา ต่างจังหวัด 191
สาขา รวม 363 สาขา และปี 2556 เอ็มเคได้ฉลองเปิดสาขาครบ 400 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งเปลี่ยนฐานะของ
กิจการจาก บริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน ในชื่อ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และล่าสุดปี
2560 เอ็มเคมีร้านสุกี้ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 206 สาขา ต่างจังหวัด 229 สาขา รวมทั้งหมด 435
สาขา
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แม้เอ็มเคจะสร้างแบรนด์หรื อตราผลิตภัณฑ์ได้แ ข็งแกร่งและมีผลการดําเนินงานที่ดี ในช่ วงที่ผ่ านมา
แต่การดําเนินธุรกิจก็ไม่ใช่จะไม่มีปัญหาและอุปสรรคเลย เพราะในการประกอบธุรกิจย่อมต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงต่างๆ เหมือน กับธุรกิจอื่นๆ เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะ การเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะ
เศรษฐกิ จโลก และภาวะตลาดหุ้ นผั น ผวน ปัจจั ย ลบภายนอกส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทยและกระทบต่อ
จิตวิทยาของผู้บริโภคด้วย ทําให้ภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่มีรายได้
ระดับปานกลาง ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของเอ็มเคจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้กําลังซื้อลด
ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอาหาร เนื่องจากมีผู้ประกอบการร้า น
อาหารรายใหม่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อเนื่ อง มี ทั้ง ผู้ป ระกอบการกลุ่ ม ร้ า นอาหารจากต่ างประเทศ (International
Restaurant Chains) กลุ่มร้านอาหารที่ดําเนินกิจการมานานในประเทศ (Well-Established Local Restaurant
Chains) และผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็กอีกเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารราย
ใหม่ๆ ที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญา
พื้ น ที่ เช่ าในเงื่ อนไขตามที่ บริ ษัท ฯ เห็ นว่า สมควร เนื่ องจากปั จจุ บันมี ก ารแข่ งขั น ผู้ ประกอบการร้ านอาหาร
ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทําให้พื้นที่เช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายาก แทบจะเหลือพื้นที่เพื่อการ
เปิดสาขาใหม่ของเอ็มเคในประเทศไทยไม่มากแล้ว ความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่ สาขาที่เปิดใหม่อาจไม่
สามารถทํายอดขายได้ตามเป้าหมาย และไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุนที่เฉลี่ยใช้งบประมาณ 8-10 ล้าน
บาท/สาขา เพราะทําเลที่ตั้งสาขาใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขาเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน จนอาจส่งผลกระทบ
ต่อยอดขาย และผลดําเนินงานในระยะยาว รวมทั้งการเปิดสาขาใหม่ต้องพึ่งพิงบุคลากรจํานวนมากเพื่อให้ได้มา
ซึ่งการบริการและความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ ทําให้บริษัทต้องมีพนักงานจํานวนมาก เฉลี่ย 30-40 คนต่อสาขา
จากการสํารวจ เอ็มเคมีจํานวนพนักงาน แบ่งเป็นพนักงานประจํา 72% และพนักงานชั่วคราว 28% และมีอัตรา
การหมุนเวียนของพนักงาน 10% ซึ่งหมายความว่าหากบริษัทไม่สามารถจัดหาพนักงานให้รองรับการเปิดสาขา
ใหม่ และทดแทนพนักงานที่ลาออกได้ทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการบริการ และการดําเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญ อีกทั้งการพึ่งพิงบุคลากรจํานานมากเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ และความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์
นั่นย่อมหมายถึงต้นทุนด้านบุคลากรของบริษัทต้องอยู่ในระดับที่สูง จากค่าจ้างรายวันและรายเดือนในระดับสูง
รวมถึงสวัสดิการของพนักงานเพื่อช่วยรักษาบุคลากรของบริษัท ที่ถือเป็นกลไกสําคัญของการดําเนินธุรกิจ และที่
ผ่านมา จากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล โดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเป็นวันละ 300 บาท และการ
ปรั บเงิ นเดื อนวุ ฒิ ปริ ญ ญาตรีใหม่เป็ น 1.5 หมื่น บาท/เดื อน ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงจากการเพิ่ ม ขึ้ นของค่า ใช้ จ่ า ย
พนักงาน นับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านบุคลากรของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ที่ผ่าน
มาบริษัทจะมีการปรับเพิ่มราคาอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อยังคงรักษาระดับ
ความสามารถทํากําไรก็ตาม ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้า
บริษัทฯ จึงนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน ขั้นตอนการสั่งอาหารโดยระบบจะส่งคําสั่งตรงไปยังครัว
ทันที ซึ่งช่วยการลดระยะเวลาในการให้ บริการลูกค้าและลดการผิดพลาดในการทํางานให้น้อยที่สุด และยังอยู่ใน
ส่วนการให้บริการของ Home Delivery ที่รับ order จากลูกค้าและส่งคําสั่งอาหารไปยังสาขาต่างๆ เพื่อเตรียม
จัดส่งต่อไป รวมไปถึงการบริ หารจัด การอื่ นๆ ดังนั้น หากระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมีปั ญหาขัดข้ องหรื อมี
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทําให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ อาจส่งผลให้มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
ได้ ความเสี่ยงจากการลงทุน ในต่างประเทศ ที่มีการลงทุนในต่างประเทศผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้น
ร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co., Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น และถือหุ้น ร้อยละ 50
ใน Plenus & MK Pte. Ltd ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลาย ปัจจัย
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เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษี และอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง
เกิ ด ขึ้น ที่ ส่ งผลกระทบอย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศ นั้ น ๆ อาจส่ งผลกระทบต่ อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้น รายใหญ่และเป็นผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 เป็น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วยสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ใน
เกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ต้อง ได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก ความเสี่ยงจากโรค
ระบาด ความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบ ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยรวมแม้ธุรกิจเอ็มเคสุกี้ จะมี
แนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่องทุกปี แต่จากสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ก็ทําให้ธุรกิจหลีกหนีการชะลอตัวการ
ใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไม่พ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ติดตามภาระหนี้ภาคครัวเรือนพบว่า
ภาระหนี้ต่อครัวเรือนของกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางถึงบนไม่น่าเป็นห่วง แต่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ มีภาระหนี้เริ่มตึงตัว ทําให้การบริโภคชะลอลงตามไปด้วย และอาจเป็นปัจจัยลบกระทบต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ ซึ่งย่อมหมายถึงการเติบโตที่ชะลอตัวในทุกภาคธุรกิจ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้ขณะนี้แบรนด์เอ็มเคจะกําลังได้รับการอุดหนุนด้วยความชื่นชอบอย่างมากจาก
ผู้บริโภคก็ตาม แต่ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มากระทบต่อเศรษฐกิจไทยและกระทบต่อจิตวิทยาผู้บริโภค
รวมทั้งปัญหาการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในวงการธุรกิจอาหาร ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เอ็มเคจะต้องทํา
ให้ธุรกิจมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันระยะยาว คือ การสร้างคุณภาพบริการให้เป็นที่ ประทับใจ และได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งให้กับตราผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้นและการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อลูกค้าให้มากขึ้นและตลอดไปเพื่อแย่งชิงผู้บริโภค รวมทั้งที่จะต้อง
พร้อมฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ให้หมดไปเพื่อก้าวสู่แบรนด์อาเซียนต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเอ็มเคตามการรับรู้
ของผู้บริโภคที่อาศัยหรือทํางานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีแนวโน้ม
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก การศึกษาครั้งนี้จะสามารถสะท้อนได้ว่า
คุณภาพการบริการและคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ตามการรับรู้ของผู้บริโภคมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็น
แนวโน้มการเจริญเติบโตและการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้
ยังเป็นประโยชน์ ต่อการนําเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบของการบริการ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ซึ่งกําลังอยู่ท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจอาหารอย่างรุนแรงได้ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้บริโภค MK Restaurant
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงระดับของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค MK Restaurant ที่เป็นธุรกิจบริการ
ระหว่างเพศชายและหญิง ในกรุงเทพมหานคร
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3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของประชากร การศึกษาในครั้งนี้ ประชากรในการวิจัยเป็นกลุ่มคนที่เข้ารับการบริการและ
บริโภค MK Restaurant ด้วยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ และคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มีต่อ MK Restaurant

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการ (Service Quality) โดยเฉพาะในธุรกิจอาหาร
สําหรับนักวิชาการ เจ้าของธุรกิจบริการและผู้ที่สนใจทั่วไป นําไปพัฒนา ปรับปรุง สร้างความพึงพอใจและตอบ
สนองความต้องการแก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ เรื่องคุ ณค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) โดยเฉพาะในธุรกิจอาหาร
สํ าหรั บนัก วิ ช าการ เจ้า ของธุ รกิ จบริ ก ารและผู้ที่ สนใจทั่ วไป นํ าไปพั ฒ นา ปรั บปรุ ง สร้า งความโดดเด่ นของ
ผลิตภัณฑ์ ความได้เปรียบให้เหนือคู่แข่งขัน
3. เป็นประโยชน์สําหรับนักการตลาดในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และการ
บริหารตราผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอาหารให้มีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค
4. ยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจอาหารในสังคมไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ MK Restaurant
ในกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey)
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มคนที่เป็นผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิงที่เข้ารับบริการและ
บริโภคจริงที่ MK Restaurant ด้วยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน แต่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับจํานวนตัวอย่าง ใช้
สูตรของ W.G.cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และสัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5 % จาก
การคํานวณได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 ราย ผู้ทําวิจัย จึงกําหนดตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้เป็นจํานวน
เต็ม 400 ราย คิดเป็น 100%
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบชนิดปลายปิด (Close- ended
Question) ที่มีการกําหนดคําตอบไว้ล่วงหน้าแน่นอนแล้ว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) และเลือกเพียงคําตอบเดียว (Best answer)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดําเนินการตามขั้นตอน โดยศึกษาแนวคิด หลักการ เก็บรวบรวมข้อมูล จาก
เอกสาร อ้างอิง บทความในวารสาร อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหลักเกณฑ์และวิธีการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เตรียมแบบสอบถามที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และให้เพียงพอกับจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล นําแบบสอบถามซึ่งทําการทดสอบ Try-out ไปขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้บริโภคที่ เข้ ารับบริการและ
บริโภคจริงที่ MK Restaurant ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 30 ราย ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มผู้บริโภคตามการแบ่งเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 6 กลุ่ม ชี้แจงให้เข้าใจวัตถุประสงค์และอธิบายขั้นตอนวิธีตอบแบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบ
ดําเนินการตอบแบบสอบถาม จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เก็บในวันธรรมดา ช่วงเวลา
พักกลางวันและช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน และวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงพักกลางวันและช่วงเย็นเนื่องจากเป็นช่วงที่
มีผู้บริโภคและผู้ที่เข้ามารับบริการที่ MK Restaurant เป็นจํานวนมาก โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ราย
และรับกลับคืนมาครบทุกฉบับคิดเป็น 100% ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของคุณภาพกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ MK Restaurant ในกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงระดับของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้บริโภค MK Restaurant
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงระดับของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค MK Restaurant ที่เป็นธุรกิจบริการ
ระหว่างเพศชายและหญิง ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร
จากวัตถุประสงค์การวิจัย และการศึกษาทําให้ทราบว่า
1. ระดั บของความคาดหวั งและการรั บ รู้ คุ ณ ภาพการบริ การของผู้ บ ริ โภค MK Restaurant มี ความ
แตกต่างกัน โดยผลการทดสอบระหว่างความคาดหวังคุณภาพบริการและการรับรู้คุณภาพบริการมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทําให้ทราบว่า ผู้บริโภค MK Restaurant มีความรู้สึก
ต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านของ MK Restaurant ก่อนและหลังใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05)
2. ระดับของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค MK Restaurant ที่เป็นธุรกิจบริการ ระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน โดยผลการทดสอบผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน ให้ความสําคัญกับคุณค่าตรา
ผลิตภัณฑ์ในใจไม่แตกต่างกัน แสดงว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทําให้ทราบว่ า
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ผู้บริโภค MK Restaurant มีความรู้สึกต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ทั้ง 4 ด้านของ MK Restaurant ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig มากกว่า 0.05)
3. ระดับของคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค MK Restaurant
โดยผลการทดสอบระหว่าง ตัวแปร 2 ตัว มีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอด คล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ค่า Sig
น้อยกว่า 0.01)

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาหา “ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการบริ ก ารกั บ คุ ณ ค่ า ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง MK
Restaurant” โดยนําข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่สําคัญและข้อค้นพบที่น่าสนใจ รวมทั้ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้มาอภิปราย โดยนําเสนอผ่านผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย ให้เห็นถึง
ความแตกต่างหรือสอดคล้องเมื่อเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอื่น ๆ ตลอดจนข้อจํากัดของการวิจัยครั้งนี้
ดังต่อไปนี้
1. ด้านความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ คุณภาพบริการ แต่ละมิติ ประกอบด้วย ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองที่ดี การให้ความมั่นใจ และการดูแลเอาใจใส่ ใช้สถิติ
(Paired-Samples t-test) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการจากผู้ตอบ
แบบสอบถามคนเดียวกัน พบว่า ความคาดหวังคุณภาพบริการ และการรับรู้คุณภาพบริการมีความแตกต่างกัน
โดยปกติผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้ รับบริการย่อมมีความคาดหวังสูงต่อการบริการต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งความ
คาดหวั ง คุ ณ ภาพบริ ก ารและการรั บ รู้ คุ ณ ภาพบริ ก ารของ MK Restaurant โดยรวมแตกต่ า งกั น ไม่ ม ากนั ก
เนื่องมาจากพนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ มีพนักงานที่เพียงพอต่อความต้องการ พนักงานหมั่น
ดูแลให้ความเอาใจใส่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิ จัย ของ
Mosahab. (2010) ได้วิจัยเรื่อง Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty: A Test of Mediation
อธิบายว่า เกณฑ์ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการปฎิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์การรับรู้ทุกด้าน แสดงถึงการนําเสนอ
คุณภาพบริการที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ และยังสอด คล้องกับลัว, อัคบา (Lau, Akbar and Yong. 2005) ได้วิจัยเรื่อง
Service Quality: A Study of The Luxury Hotels in Malaysia โดยนํ า เครื่ อ งมื อ SERVQUAL ที่ ป รั บ ปรุ ง
แล้วมาใช้ เพื่อศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพบริการทั้ง 5 ด้านของ SERVQUAL อธิบายว่า การรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการต่ํากว่าระดับความ
คาด หวังในคุณภาพบริการ และเกิดช่องว่างระหว่างความคาดหวังในคุณภาพบริการของกับการรับรู้คุณภาพ
บริการ ทําให้การส่งมอบคุณภาพบริการไม่เป็นที่พอใจ และควรต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจ
ในการบริการ
2. ด้านความแตกต่างระหว่างคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจของผู้บริโภค MK Restaurant ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง
ระดับของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ที่ได้วัดจากความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภค หรือผู้ที่มารับ
บริการจาก MK Restaurant โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม (t-test) กําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ประเมินจากระดับการให้ความสําคัญในแต่ละด้านของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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ความรั บ รู้ ใ นคุ ณ ภาพของตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Perceived Quality) ด้ า นความตระหนั ก รู้ ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Brand
Awareness) ด้านความเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ (Brand Associations) และด้านความภักดีต่อตราผลิตภั ณฑ์
(Brand Loyalty) พบว่า ระดับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จํานงค์ จันทร์ทา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การวัดคุณค่าตราสินค้าเอ
ไอเอส ตามการรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคใน
จังหวัด ปทุม ธานี ที่มีต่อผู้ ให้ บ ริ การในด้ านการตระหนัก รู้ในตราสิ นค้ า ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า การรั บ รู้
คุณภาพและความภักดีต่อตราสินค้า และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นตามการรับ รู้
คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีที่มีต่อผู้ให้บริการ พบว่า ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้าน
การตระหนักรู้ในตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพอยู่ในระดับมาก ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นตามการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย/
เดือน พบว่ามีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ โดยรวมที่ได้วัดจากความรู้สึกของกลุ่ม
ตั วอย่ างที่ เป็ นผู้ บริโภค หรื อผู้ ที่มารั บบริ ก ารจาก MK Restaurant มี ค่ าเฉลี่ย เท่ ากั บ 4.40 ส่ วนค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.81 และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตราผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก
ที่สุดได้แก่ ด้านความตระหนักรู้ตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.36 เนื่องจาก MK Restaurant เป็น
ผู้นําด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุกี้และด้านการบริการที่มีมานาน จึงทําให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่มารับบริการคุ้นเคยและจดจํา
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีตราผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น จําง่าย สีสันสะดุดตา ซึ่งตราผลิตภัณฑ์นั้นเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่อกิจการอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของเอเคอร์ (Aaker , 1991) กล่าวว่า ผู้บริโภคเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์ที่
เป็นที่รู้จักมากกว่าตราผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ค่อยรู้จัก และการจดจําตราผลิตภัณฑ์ (Brand Recognition) และ
การระลึกถึงตราผลิตภัณฑ์ (Brand recall) มีบทบาทสําคัญกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และ
การที่ผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงกับตราผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อและใช้
ตราผลิตภัณฑ์นั้น
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation Analysis) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งตั ว แปร 2 ตั ว โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Correlation Coefficient) ในการวั ด ระดั บ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลทดสอบจากกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ MK Restaurant สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Mackay (2001) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวัดคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการ ได้ทําการศึกษา
เกี่ ย วกั บการนํา เอาวิ ธี ก ารวั ด คุณ ค่า ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ท างด้ านความ สั มพั นธ์ กั บผู้ บริโภค (Customer-related
Measurement) ต่างๆที่ได้รับความนิยมในธุรกิจผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการ โดยนําเอาระดับคุณค่า
ตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการวัดด้วยวิธีการต่างๆ เหล่านี้มาเปรียบเทียบกับระดับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
วิธีการวัดทางด้าน การเงิน (Financial Measurement) ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาในธุรกิจบัตรเครดิตของ
ประเทศออสเตรเลีย พบว่า วิธีการวัดที่นิยมใช้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยรวมแล้วสามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับธุรกิจบริการได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mosahab. (2010) ได้วิจัยเรื่อง Service Quality,
Customer Satisfaction and Loyalty: A Test of Mediation เพื่อทดสอบคุณภาพบริการของธนาคารแห่งรัฐ
อิหร่าน (Sepah Bank) รวมทั้งศึกษาความ สัมพันธ์ของการรับรู้คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความภักดีของลูกค้า พบว่า เกณฑ์ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการปฎิบัติงานของธนาคารนั้นสูงกว่าเกณฑ์การ
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รับรู้ของพวกเขาในทุกด้าน แสดงถึงการนําเสนอคุณภาพบริการที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ และคุณภาพบริการมีอิทธิพล
ต่อความภักดีต่อการบริการ โดยมีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปร

ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
จากการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ MK Restaurant ใน
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-40 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 45,000 บาทขึ้นไป
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรกําหนดกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะนําไปใช้ในการกําหนดกลยุท ธ์ทาง
การตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
2. คุณภาพบริการของ MK Restaurant หลังจากการรับรู้คุณภาพบริการ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจในความ
รู้สึกของลูกค้า พบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการ เริ่มจาก
ให้พนักงานเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักในงานบริการ มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักสังเกต สนใจลูกค้า มีการจัดอบรม
ให้ความรู้และมีการประเมินคุณภาพการบริการเป็นระดับจากผู้บริโภคหลังการบริการ เพื่อให้ทราบถึงระดับ
คุณภาพการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและทําให้เพิ่มคุณภาพบริการมากยิ่งขึ้น ด้านการ
ตอบสนองที่ดี ผู้ประกอบการควรให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ และพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าเสมอ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
3. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ MK Restaurant พบว่า ด้านความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ที่จะปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น มีเอกลักษณ์
และมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความสนใจ เป็นแรงดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการซื้อ
หรือใช้บริการซ้ํา สร้างความภักดีระยะยาว
ด้านความเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ ต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้ รับ คุ้มค่า
กับราคา คุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับ จึงควรมีการประชาสัมพัน ธ์ เพื่อตอกย้ํา ให้ เห็นถึงคุณลักษณะ ผล
ประโยชน์ สิทธิพิเศษ ความสะดวก คุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณค่าในแต่ละประเภทของสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ เพื่อเพิ่มความทรงจําและกระตุ้นให้เกิดการระลึกถึงแก่ผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากข้อจํากัดด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริโภคหรือผู้ที่รับบริการ MK
Restaurant ในกรุ งเทพมหานครเท่ านั้ น ทํา ให้ เกิ ดข้ อเสนอแนะว่ า ในการวิ จัยครั้ง ต่อไปควรขยายขอบเขต
ประชากรให้ครอบคลุมถึงผู้บริโภคหรือผู้ที่รับบริการ MK Restaurant ทั่วภูมิภาคหรือทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้
ได้รับรู้ความคิดเห็น ที่หลากหลาย และให้ได้ข้อมูลประกอบการวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อให้ขั้นตอนการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น
2. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอ้างอิง บทความในวารสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงมีข้อเสนอแนะว่า
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าว หรือนําข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ขยายผล เนื่องจาก
ยังเป็นเรื่องที่สามารถแสดงความคิดเห็นริเริ่มไม่ซ้ํากับวิทยานิพนธ์ หรือตําราที่เคยมีผู้เสนอแล้ว
3. จากการเก็บข้อมูลคุณภาพบริการของ MK Restaurant ผู้ประกอบกิจการนักการตลาด หรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไปสามารถนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้กับการวัดคุณภาพบริการของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้ ช่วยให้ทราบ
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ถึงการรับรู้และการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองและ
คู่แข่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนํามาใช้เป็นแนวทางกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างการบริหาร จัดการและรักษาคุณภาพ
การบริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. จากการเก็บข้อมูลคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ MK Restaurant เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ นักการตลาด
หรื อผู้ ที่ส นใจทั่ ว ไปสามารถนํา ไปใช้ป ระกอบการวางกลยุ ท ธ์ ใ นทางปฏิ บัติ ใ ห้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสูง สุ ด หรื อ
ประยุกต์ใช้กับการวัดคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้ ควรมีการวัดคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ และสามารถออกแบบแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของตราผลิตภัณฑ์ในขณะนั้นที่สุด
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