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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพ
การใหบริการตอคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคารานกะทิครัวไทย ประกอบดวย ตัวแปรแฝง
จํานวน 8 ตัวแปร ไดแก คุณภาพการใหบริการในมิติสิ่งที่สัมผัสได คุณภาพการใหบริการในมิติความเชื่อถือและไววางใจ
ได คุณภาพการใหบริการในมิติความรวดเร็วในการตอบสนอง คุณภาพการใหบริการในมิติการรับประกัน คุณภาพการ
ใหบริการในมิติการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล คุณคาที่รับรู ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา ใช
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการวิจัยเชิงประจักษ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากลูกคาที่เขามารับประทานอาหารที่รานกะทิครัวไทย จํานวน 320 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก
แจงความถี่ การหาคาเฉลี่ย การหาคารอยละ การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
ผลการวิจัยแสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี คาไค-สแควร เทากับ 237.225 ที่องศา
อิสระ (df) 259 คาความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.830 ไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) เทากับ 0.916 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลื น (GFI) เทากับ 0.956 ค าดัชนี วัดระดั บความกลมกลื นที่ ปรับแก (AGFI) เทากับ 0.909 ค าดัชนีค าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา (1) คุณภาพการ
ใหบริการในมิติการรับประกันมีอิทธิพลทางบวกตอคุณคาที่รับรู (2) คุณภาพการใหบริการในมิติการรับประกันมีอิทธิพล
ทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา (3) คุณภาพการใหบริการในมิติการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคลมีอิทธิพลทางบวก
ตอความพึงพอใจของลูกคา (4) คุณคาที่รับรูมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา และ (5) ความพึงพอใจมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา
คําสําคัญ: การจัดการภาครัฐ, ระบบราชการไทย
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Abstract
The objectives of this research were to develop and validate a causal relationship model of the influence
of the service quality on perceived value, customer satisfaction and customer loyalty of Kathi Krua Thai restaurant.
The model involved eight latent variables: service quality in the dimension of tangible, service quality in the
dimension of reliability, service quality in the dimension of responsiveness, service quality in the dimension of
assurance, service quality in the dimension of empathy, perceived value, customer satisfaction and customer
loyalty. The researchers used quantitative methods which involved empirical research. The research tool was a
questionnaire to collect data from 320 customers who got services from Kathi Krua Thai restaurant. The statistics
used in data analysis were frequency, mean, standard deviation, and structural equation model analysis. It was
found that the model was consistent with the empirical data. Goodness of fit measures were found to be: Chi-square
237.225 (df=259, p-value=0.830); Relative Chi-square (2/df) 0.916; Goodness of Fit Index (GFI) 0.956; Adjusted
Goodness of Fit Index (AGFI) 0.909; and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.000. It was also
found that (1) Service quality in the dimension of assurance had a positive and direct influence on perceived values;
(2) Service quality in the dimension of assurance had a positive and direct influence on customer loyalty; (3)
Service quality in the dimension of empathy had a positive and direct influence on customer satisfaction; (4)
Perceived values had a positive and direct influence on customer loyalty and (5) Customer satisfaction had a
positive and direct influence on customer loyalty.
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