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บทคัดยอ  

  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด 

สุคนธสวัสดิ์  3  ของประชากรในเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 

ตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชากรใน 

เขตลาดพราว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือประชากรในเขตลาดพราว    

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดแกความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบ

แบบ t-test   สถิติความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และหากพบความแตกตางจะนําไป

เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  

  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ประชากรในเขตลาดพราว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศและ 

การศึกษาตางกัน  สงผลใหความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3 ไมตางกัน

และประชากรในเขตลาดพราว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มี อายแุละรายไดตางกัน สงผลใหความพึงพอใจ

ตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ดานการสงเสริมทางการตลาดตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจตอการใชบริการ; ประชากรในเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is (1)  study the satisfaction of the users of Sukonthasawat 3 
market restaurants in the Ladprao area. (2) study the satisfaction of using food service at 
Sukonthasawat Market 3, classified by personal factors of the population in Lad Phrao District. Bangkok 
Province. The sample used in this research is the population in Lad Phrao District. Bangkok province 
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number 400 people using questionnaires as a tool for data collection. These were frequency, 
percentage, mean and standard deviation, hypothesis testing using statistical  t-test, one-way 
 variance statistic (Oneway ANOVA), and if differences were found, they were compared individually 
by means of  LSD 
  Test results of the hypothesis that Ladprao population In Bangkok, with different gender  
education, the satisfaction with the restaurant service at Sukonthasawat Market 3 was not different 
and the population in Lad Phrao District. Bangkok With different ages  income As a result, the 
satisfaction of using the restaurant service at Sukonthasawat Market 3 marketing promotion is 
different. 
 
Keywords: Satisfaction with service; population in Lad Phrao District  Bangkok Province 
 
บทนํา 

รานอาหาร เปนหนึ่งในธุรกิจที่ผูประกอบการ SME ไทยนิยมหันมาเปดใหบริการกัน เรียกวาทุก
ตรอกซอกซอย ในหางสรรพสินคา หรือรานริมถนนขางทาง จะตองมีรานอาหาร แตไมใชวารานอาหารทั่วไป 
จะสามารถทําเปนธุรกิจรานอาหารได เนื่องจากมีปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายอยาง ที่จะชวยใหธุรกิจอาหารประสบ
ความสําเร็จ กลยุทธทําธุรกิจรานอาหาร นอกจากรสชาติบนจานของแตละเมนูที่ผูประกอบการรังสรรคพรอม
เสิรฟใหกับลูกคาแลว ก็ยังมีองคประกอบสวนอ่ืนๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเคร่ืองปรุงของอาหารที่เปนสวนผสม
สําคัญในการเปดกิจการเชน เร่ืองของทําเล ไมวาจะเปนการดําเนินธุรกิจประเภทใด ฐานที่มั่นถือเปนสิ่งที่ผู
ลงทุนทําธุรกิจควรจะใหความสําคัญในลําดับแรก ๆ สําหรับการเปดธุรกิจรานอาหารควรจะเลือกเปดในพื้นที่
ชุมชน หรือหางสรรพสินคา ที่จะตองคํานึงถึงเร่ืองนี้มากที่สุด เพราะ จะเก่ียวของกับลูกคาที่ เปน
กลุมเปาหมายที่จะมาทานอาหารในราน รวมทั้งราคาของอาหารอีกดวย นอกจากนี้สิ่งที่ตองคํานึงไปพรอม
กับเร่ืองทําเลก็คือ การเดินทาง วามีความสะดวก หรือมีรถไฟฟามาถึงหรือไม ถาไมมีก็ควรมีพื้นที่รองรับดาน
อ่ืนๆ เชนที่จอดรถเปนตน สรางความโดดเดนใหกับ รานอาหารจําเปนตองมีกลยุทธในการขาย เพื่อสราง
ความโดดเดนใหแตกตางจากรานอ่ืน ไมวาจะเปนรสชาติของอาหาร เมนูแนะนํา รวมทั้งเมนูที่เปนเอกลักษณ
ของราน (Signature) เรียกวาใครมาก็ตองสั่งอาหารจานนี้กันทีเดียว หรือการบริการที่ตองสรางความ
ประทับใจ รวมทั้งมีการจัดการลําดับใหกับลูกคาที่มาใชบริการอยางเปนระบบ การตรวจสอบคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ : สิ่งสําคัญของธุรกิจรานอาหาร ก็คือ มีความเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่
ผูประกอบการไมควรละเลย โดยเฉพาะเร่ืองวัตถุดิบ หรือสวนผสมอ่ืน ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดรสชาติที่
เปลี่ยนแปลง ไมคงที่ รวมถึงตองมีความสะอาดถูกหลักอนามัย  โปรโมชั่นสงเสริมการดานการขาย  การจัด
โปรโมชั่นสงเสริมการขายเปนกลยุทธที่ดีที่จะสามารถดึงดูดลูกคาใหเขามารับประทานอาหารที่รานได  เชน 
การจัดอาหารแบบเปนชุดเพื่อใหงายกับลูกคาในเวลาเรงรีบในการเลือกรายการอาหาร รวมถึงการเขารวม
โปรโมชั่นกับรานอาหารมากมาย ถือไดวาเปนอีกกลยุทธที่นาสนใจอีกกลยุทธหนึ่ง (SCB SME, 2559 : 
ออนไลน) 
   ความคุมคาจะกลายมาเปนปจจัยสําคัญที ่ลูกคาใหน้ําหนักในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานอาหาร โดยที่ผานมา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารสวนใหญจะเลือกนําเสนอความคุมคาในรูปแบบ
การจัดโปรโมชั่นการรับสวนลด ซึ่งอาจสงผลใหลูกคารอที่จะเลือกรับประทานอาหารที่รานอาหารเฉพาะ
ในชวงการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบการมอบสวนลดเทานั้น  นํามาซึ่งผลกระทบตอรายไดของระบบธุรกิจ
รานอาหารในระยะยาว ประกอบกับภาวะตนทุนการประกอบธุรกิจที่สูงข้ึน ไมวาจะเปน ตนทุนทางดาน
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วัตถุดิบ พลังงาน แรงงาน รวมถึงคาเชาสถานที่ ก็ยิ่งเปนปจจัยบีบค้ันให กําไรของธุรกิจลดลงได ทั้งนี้ 
ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารมีทางเลือกในการนําเสนอความคุมคาในรูปแบบอ่ืนๆได โดยใหความสําคัญ
กับปจจัยอ่ืนๆ เชน รสชาติอาหาร ความแตกตางรายการและความหลากหลายของอาหาร การตกแตงภายใน
ราน การใหบริการ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารไมนอยไปกวาปจจัยดาน
ราคา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557 : ออนไลน) 
  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยตองการที่จะศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด
สุคนธสวัสดิ์ 3 ของประชากรเขตลาดพราว  จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมา
ใชเปนแนวทางในการดําเนินการ เพื่อพัฒนารูปแบบการทําธุรกิจรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภคและยังเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจสามารถนําไปใชประโยชนในการทํา 
ธุรกิจได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3 ของประชากร 
เขตลาดพราวจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
   2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลของประชากรในเขตลาดพราว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
          1. ประชากรและตัวอยาง คือ  ประชากรเขตลาดพราว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
ของ Yamane (1973) โดยที่ผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของ การสุมตัวอยางที่ยอมรับได 0.05  จึงทําใหมี
ระดับความเชื่อมั่นที่  95%  พบวาจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางที่จะตองทําการศึกษานั้นอยูที่ 400 คน 
 2.  ดานเน้ือหา  คือเปนการศึกษา ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3  
ของประชากรเขตลาดพราว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมุงหมายการทําวิจัยความพึงพอใจใน 5  ดาน ไดแก 
ดานคุณภาพสินคา  ดานราคาสินคา  ดานบริการดานสถานที่กับสภาพแวดลอมและดานการสงเสริมทางการตลาด 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได 
  2. ตัวแปรตาม     ไดแก ดานคุณภาพสินคา  ดานราคาสินคา  ดานบริการดานสถานที่กับสภาพแวดลอม
และดานการสงเสริมทางการตลาด 
 
 ประโยชนที่จะไดรับ 
 1. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์3   
  2. ทําใหทราบปจจัยดานตางๆที่สงผลตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์ 3   
 3. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการรานอาหารของผูประกอบการใหเกิดประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการที่กําลังจะเขามาทําธุรกิจนี้ไดนําขอมูลมาใชในการออกแบบ
รานอาหารใหตรงตอความตองการของผูบริโภค  
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บททวนวรรณกรรม 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหาร
ออกเปน 5 ดาน ดังน ี้ 
ดานคุณภาพสินคา  
 ศิริวรรณ   เสรีรัตน, ปริญ  ลักษิตานนทและศุภร   เสรีรัตน  (2552)  อางถึงใน ฉัตรชัย รักประดิษฐ
(2560)    กลาววา คุณภาพผลิตภัณฑ (Product quality) เปนการวัดประสิทธิผลของการทํางานและความคงทน
ของผลิตภัณฑเชน อายุ  การใชงาน   ความประหยัด ความมีมาตรฐาน เปนตน  การกําหนดคุณภาพของตราสินคา
สามารถแบงได  4 ระดับคือ ต่ํา กลางคอนขางสูง และสูง  สามารถใชกลยุทธในการกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 พิณิชา  กิจเกษมพงศา (2559) กลาววา เหตุผลที่จะดึงลูกคาไวและใหลูกคากลับมาใชบริการอีกคือ

คุณภาพของอาหารและ บริการ  ความสําคัญของคุณภาพอาหารตามผลการวิจัยที่ผานมา  พบวาคุณภาพ

อาหารถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา 

  Harrington, Ottenbacher, Staggs & Powell (2012) อางถึง ใน พิณิชา  กิจเกษมพงศา(2559) กลาววา 
คุณภาพของอาหาร (Food Quality)  เปนปจจัยพื้นฐานที่สงผลใหเกิดประสบการณและความตั้งใจในการ
รับประทานอาหาร ผูบริโภคอาหารใหคะแนนตอคุณภาพอาหาร/เคร่ืองดื่มมีอิทธิพลมากที่สุดรานอาหาร อยางไรก็
ตามอาหารที่มีคุณภาพจะข้ึนอยูกับชนิดของรานอาหารที่ไดรับการตรวจสอบ เม่ือรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
ระดับหรูผูบริโภคคาดหวังวาอาหารที่ไดรับประทานจะมีคุณภาพดีเยี่ยมพรอมดวยการนําเสนอที่ดีเยี่ยม กลิ่นหอม
อรอย รสชาติดีเยี่ยมและปรุงสุกอยางดีโดยใชสวนผสมที่ดี รานอาหารระดับรองลงมาจะมีบริการที่รวดเร็ว เพื่อ
บรรเทาความหิวโหยดวยคุณคาที่ดีตอเงินที่จาย และผูบริโภคอาจไมคาดหวังวาจะไดรับประสบการณทีซ่บัซอนหรือ
สวนผสมพิเศษ 
 ดานราคาสินคา 
  ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ (2552 ) กลาววา ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพื่อให
ไดรับผลิตภัณฑ สินคาและ/หรือบริการของกิจการ หรือ อาจเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับ
ผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ  สินคาและ/หรือบริการนั้นๆ อยางคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป   
(Armstrong & Kotler, 2009, pp.   616-617) นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของ
ตัวเงิน ซึ่งลูกคาใชในการเปรียบเทียบระหวางราคา (Price) ที่ตองจายเงินออกไป กับคุณคา (Value) ที่ลูกคา
จะไดรับกลับมาจากผลิตภัณฑนั้น ซึ่งหากวาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซื้อ (Buying 
Decision) ทั้งนี้กิจการควรจะคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในขณะที่การกําหนด 
กลยุทธดานราคาดังนี้ 
      1. สถานการณสภาวะและรูปแบบของการแขงขันในตลาด 
     2. ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและ/หรือบริการ 
     3. คุณคาที่รับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย 
     4. ปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวของ 
  วิเชียร  วงศณิชชากุล และคนอ่ืน ๆ (2550) และจิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ(2553) อางอิงใน
อรุโณทัย  ปญญา (2562)  กลาววา  ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา 
หรือเปนมูลคาที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑที่นําเสนอ ซึ่งเปนตองคํานึงถึงปจจัยในการตั้งราคาของ
ผลิตภัณฑไดแกตองคํานึงถึงราคาตลาดเปนหลักการคิดเผื่อราคาคาขนสงสินคา  ราคาถูกอาจจะขายไมได
เสมอไป เนนเร่ืองความสะดวกในการสั่งซื้อ และสินคาที่มีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบรวมหรือขายใน 
ปริมาณมาก ๆ 
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  ธันวา   ธีรธรรมธาดา  (2558)  กลาววา ราคา  คือจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ   ( Etzel, Walker & Stanton, 2001, 7) หรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปของ
ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดข้ึนถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็
จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู  (Perceived Value) ในสายตา
ของลูกคาซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาหรือต่ํากวาราคาของ
ผลิตภัณฑนั้นตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของสภาพการแขงขันปจจัยอ่ืนๆ เชน ปริมาณสวนลดที่ใหกับ
ลูกคาที่ชําระสินคาดวยเงินสด ระยะเวลาการให credit ter 
ดานบริการ 
  ภารดี   เสาะแสวง   (2558)  กลาววา  การบริการ  หมายถึง การปฏิบัติการรับใชหรือการใหความ
ชวยเหลือโดยการกระทําสิ่งตาง ๆ  ใหกับบุคคลอ่ืนดวยความเต็มใจใหได รับความสะดวก สบาย ตามที่ผูรับบริการ
คาดหวังตั้งเปาไวไมมากกนอย  สงผลใหผูได รับความชวยเหลือหรือผูรับบริการมีความพอใจ ซึ่งผูใหบริการสามารถ
นําระดับของความพึงพอใจของผูรับบริการมาปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการใหบริการเพื่อใหตรงกับความคาดหวัง  
ของผูรับบริการใหได มากที่สุด 
  คณะนักวิจัย   วิทยาลัยนอรทเทิรน  (2559)   กลาววา   คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของบุคลากร คุณภาพของบริการเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจ
ใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการใหบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเปนสิ่งที่ตองกระทํา 
ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับสิ่งที่ตองการเมื่อผูรับบริการมี 
  จิตเจริญ   ศรขวัญ (2561)  กลาววา การใหบริการดวยความยิ้มแยมเอาใจเขามาใสใจเราและเห็นใจตอ
ความลําบากของลูกคา สามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็วทันใจ การใหเกียรติลูกคา การแสดงออก
ดวยความเต็มใจมีจิตใจใฝบริการมีความสุภาพออนโยนถอมตนก็จะเปนการสรางความประทับใจใหลูกคาอยางมาก
เกินกวาความคาดหวังที่ลูกคาจะไดรับเกินกวาความคาดหวังที่ลูกคาจะไดรับ     
ดานสถานที่กับสภาพแวดลอม 
  วิสาข   อยูเปยม  (2552)  กลาววา  ดานสถานที่และสภาพแวดลอม หมายถึง ความพึงพอใจของผู
เขามาใชบริการใน โรงอาหารในเร่ืองความสะอาดของพื้นทางเดินในโรงอาหาร ความสะอาดของโตะ เกาอ้ี
ความเพียงพอของ โตะเกาอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร การจัดสถานที่นั่งไมแออัดเกินไป สถานที่สําหรับ
ปรุงอาหารจําหนายสะอาด มีปายบอกจุดสําหรับจําหนายคูปองสามารถมองเห็นไดชัดเจน มีชองสําหรับ
ระบายอากาศ การจัดสถานที่ตั้งรานจําหนายประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มแบงเปน 
สัดสวนเหมาะสม มีหองน้ําสะอาด 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  (Physical Environment) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาสามารถจับตอง หรือรับรูได เชนการที่มีการตกแตงสถานที่ในการ
ใหบริการอยางสวยงามและสะอาดตา  การแตงกายของพนักงานที่สะอาด การใชอุปกรณในการทํางานที่มี
ความทันสมัย เปนตน โดยลักษณะทางกายภาพดังกลาวถูกนํามาใชเปนเคร่ืองบงชี้คุณภาพของการใหบริการ
ซึ่งถาหากลูกคาไดรับประสบการณในการบริการที่ดี ก็จะทําใหกิจการสามารถสรางความพึงพอใจและความ
ประทับใจในใหกับลูกคาได 
  เพ็ญนภา    จรัสพันธ (2557)  กลาววา สถานที่บริการ การเขาถึงบริการไดสะดวกเมื่อลูกคามีความ
ตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ ทําเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการใหทั่วถึงเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคา จึงเปนเร่ืองสําคัญ  
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ดานการสงเสริมทางการตลาด 
  สุนทรี ศิลปะศร (2551) กลาววา การสงเสริมการขาย  หมายถึง  ความพึงพอใจตอการกระตุนใหมีการ 

เขามาใชบริการ เชน มีปายรายการอาหารเดนประจําวัน  การแสดงจัดวางอาหารตัวอยาง 

  ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย  2548 อางอิงใน กนกกาญจน  บุญยนื (2556) กลาววา การสงเสริมการตลาด

รวบรวมวิธีการที่หลากหลายของการสื่อสารกบตลาดตางๆ ไมวาจะผานการโฆษณา  กิจกรรมการขายโดยบุคคล

กิจกรรม สงเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน ทั้งทางตรงสูสาธารณะและทางออมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธ 

  Kotler   1997, 98  อางถึงใน ธนากร  มาอุทธรณ (2557) กลาววา การสงเสริมการขาย (Promotion) 

ประกอบดวย กานสงเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธการขายตรง การสงเสริมการขายโดยผานตัวแทน

จําหนาย เปนตน การใชสวนประสมทางการตลาดจะสงผลตอการนําเสนอสินคาใหกับผูบริโภคสินคา และบริการ

ใหกับผูบริโภคคนสุดทายซึ่งธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงชองทางการจําหนายสินคาในระยะยาว ดังนั้น การ

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในระยะสั้น จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุ ประสงคทางการตลาด ไดและในมุมของผูบริโภค

เคร่ืองมือทางการตลาดนี้จะแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนของผูบริโภคได  

  จุฑารัตน    เกียรติรัศมี  (2558)   กลาววา ลักษณะการสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารกันระหวาง

ผูขายกับผูซื้อเพื่อที่จะสราง ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินคา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจ เตือนความจําให

ผูบริโภคเกิด    การรับรูถึงตัวสินคาและบริการของกิจการ ซ่ึงกิจกรรมทางการตลาดนี้สามารถกระทําไดหลาย

รูปแบบ เชน โฆษณา ในสื่อชองทางตางๆ หรือการท ากิจกรรมทางการตลาดดวยการ ลด แลก แจก แถม สินคา 

ของกิจการ   

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  เสรี  วงษมณฑา (2542)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารเพื่อความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจของแตละดานของลักษณะ

ทางประชากรศาสตรพบวาอาชีพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารแตกตาง

กัน โดยเมื่อวิเคราะหถึงรายละเอียดแลวพบวาอาชีพธุรกิจสวนตัวมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการซื้อและ

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อความงามมากกวาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผูบริโภคที่มีการศึกษา

ระดับต่ํากวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจไมแตกตางกันแตผูบริโภคทั้ง  2  กลุมมีความ

พึงพอใจสูงกวา ระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนปจจัยดาน  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส และ รายได  

ที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อความงามไมแตกตางกันการวิเคราะห

ความสัมพันธของความพึงพอใจในดานตาง 

 พิมานมาศ   ลีเลิศวงศภักดี  (2552) ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของ

ลูกคาที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการราน Sorbet & Sherbet โกลเดนเพลซ   พบวาลูกคาสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุตางกวาหรือเทากับ 32 ป อาชีพพนักงานเอกชน สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาทและลูกคามีระดับความพึงพอใจดานสวน

ประสมทางการตลาดโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย  

ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการอยูในระดับมาก สวนดาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ดานราคา และดานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 
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  วันวิสาข  อยูเปยม (2552)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลัยของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  พบวาความพึงพอใจดานคุณภาพและการ บริการ 

ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด มีความ พึงพอใจ

ระดับปานกลาง สวนดานราคา มีความพึงพอใจระดับมาก และการเปรียบเทียบความแตกตาง พบวา เพศ 

และจํานวนวันที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาหของนิสิตไมมีผลตอระดับความพึงพอใจ  นิสิต  ที่มีอายุตางกัน 

มีระดับความพึงพอใจดานราคาแตกตางกัน และนิสิตที่มีชั้นปตางกัน มีระดับความพึง พอใจดานคุณภาพและ

การบริการ และดานราคาแตกตางกัน 

  ธนากร   มาอุทธรณ (2557)  ศึกษาเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินคาของผูบริโภคตอราน MaxValue พบวาการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาในราน Max Value พบวา ปจจัยทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

MaxValue ดานวัตถุประสงคในการเขาใชบริการ ดานการเขาใชบริการ Max Value เฉลี่ยตอเดือน  

ดานคาใชจายในการเขาใชบริการMax Value เฉลี่ยตอคร้ัง ดานบุคคลที่เขาใชบริการดวย ดานระยะเวลาที่

เขาใชบริการ และดานเหตุผลในการเขาใชบริการ Max Value อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

  เพ็ญนภา  จรัสพันธ  (2557)  ศึกษาเก่ียวกับความพงึพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ

ศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 

มีอายุต่ํากวา 20 ปคิดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และ

ประกอบอาชีพรับจาง/ ลูกจาง ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ

ศูนยบริการลูกคา จีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวาลูกคาพึงพอใจอันดับแรก คือดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ อยูในระดับมากรองลงมา

คือดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการอยูในระดับมาก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการอยูในระดับมาก 

ดานความนาเชื่อถือ ไวใจในการบริการอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายดานการตอบสนองตอผูบริโภคอยู

ในระดับมาก ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน 

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกันสวนลูกคาที่มีเพศ และอายุตางกัน มีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จาริณี    อิศรางกูร  ณ อยุธยา  (2559)  ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภค

ขนมไทยของลูกคาชาวไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.5 

สวนใหญอายุมากกวา  40  ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 36.3 สวนใหญศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา คิด

เปนรอยละ 43.3สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.0 และสวนใหญมีรายได

ตอเดือน10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.0 นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ดานการบริการของรานขนมไทยใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุม

ตัวอยางที่มี เพศ อายุ  สถานภาพ  อาชีพ  และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีความพึงพอใจในดานการ

บริการของรานขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมการตลาด ดานสภาพแวดลอมของการ

บริการ ดานกระบวนการบริการ และภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 

  วลัญจรัช   เตชะวงศวัฒนา (2562)  ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใชบริการรานสตารบัคส 

ที่สาขา ซีคอนบางแค Satisfaction towards the Service of Starbucks Coffee Shop at Seacon  Bangkae  

พบวา อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับรายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและ ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจออมเงิน 
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มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการรานสตารบัคสที่สาขา ซีคอนบางแค นอกจากนี้ยัง พบวา 

พฤติกรรมการใชบริการ ไดแก  ความถ่ีในการใชบริการ ชวงเวลาในการใชบริการ คาใชจายในการใชบริการ 

สาเหตุที่เลือกใชบริการ และ บุคคลที่ไปใชบริการรวมดวย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการ

รานสตารบัคสที่สาขา ซีคอนบางแค 

    

วิธีดําเนินการวิจัย 

  สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกใช  แบบสอบถาม  (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการสุม

ตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ  เพื่อการตอบขอสมมติฐานของการวิจัยในเร่ืองที่กําลังศึกษาประชาชน

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชาชนในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานครที่ใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธ

สวัสดิ์  3 ทางผูวิจัยไมทราบจํานวนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเปนจํานวนที่ไมแนนอน จึงใช

วิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของYamane (1973) โดยที่กําหนดคาความคลาดเคลื่อนของ

การสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่  95% โดยผลจากการเปดตารางขนาด

กลุมตัวอยางพบวา ขนาดของ กลุมตัวอยางที่จะตองทําการศึกษาจํานวน 400 ตัวอยาง และสุมตัวอยางดวย

วิธีการสุมแบบสะดวก 

  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

      1.1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

รายได  มีจํานวนขอคําถามในแบบสอบถามทั้งหมด 4 ขอ 

      1.2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ประกอบดวย 
ดานคุณภาพสินคา ดานราคาสินคา  ดานการบริการ ดานสถานที่กับสภาพแวดลอมและดานการสงเสริมทาง
การตลาด มีจํานวนขอคําถาม 25 ขอ กําหนดให ระดับ 5 = ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด, ระดับ 4  =   
ความพึงพอใจในระดับมาก ,ระดับ  3 = หมายถึง  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง, ระดับ  2 = ความพึง
พอใจในระดับนอย ,ระดับ  1 = ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
           1.3 คําถามแบบปลายเปดที่ถามเก่ียวกับเหตุผลในการเลือกซื้ออาหารจากตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 
 
การวิเคราะหขอมูล 

  1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

            1.1 ใชคารอยละ (Percentage)  และความถ่ี (Frequency)   ในการวิเคราะหตัวแปร 

ที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยบุคคลที่ประกอบดวย  ดานเพศ  ดานอายุ  ดานระดับการศึกษา และ 

ดานรายได 

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่

มีระดับการวัด เชิงปริมาณ ไดแก วัดความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3 ของประชาชน

เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

             2.1 สถิติ t-test ในการวิเคราะหดวยขอมูล ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหาร

ตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 จําแนกลักษณะสวนบุคคล คือ ดานเพศ  
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                      2.2 สถิติ One – way ANOVA  ในการวิเคราะหดวยขอมูล ความพึงพอใจตอการใช

บริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3 จําแนกลักษณะสวนบุคคล คือ อายุ  ระดับการศึกษา และรายได 

หากพบมีความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู  โดยใชวิธีของ LSD 

 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 

ของประชากรเขตลาดพราว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานบริการ ดานสถานที่กับสภาพแวดลอม  ดานคุณภาพสินคา  ดานราคา

สินคา  และ ดานการสงเสริมทางการตลาด                                                                                      

  2. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ของประชากร

เขตลาดพราว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามดานเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และรายได สามารถ

สรุปการวิจัยไดดังนี้ 

   2.1 ปจจัยสวนบุคคลประชากรเขตลาดพราว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ  รายได

ตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด 

สุคนธสวัสดิ์ 3 ตางกัน 

   2.2 ปจจัยสวนบุคคลประชากรเขตลาดพราว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ  

การศึกษาตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ไมตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

  ผลการวิจัยความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3 ของประชากร 

เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สามารถ สรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้  

  1. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ของประชากร 

เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ในระดับมาก 

       1.1 ดานคุณภาพสินคา ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  3 

ประชากรเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรเขต

ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเห็นวาคุณภาพของสินคาเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการ

เลือกใชบริการรานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับ จุไรพร สุธรรมโกศล (2558)  ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโตะจีนตอผูประกอบการธุรกิจโตะจีน  จังหวัดนครปฐม  พบวา คุณภาพและรสชาติของอาหาร

นั้นผูรับบริการมองวาตองมีความเหมาะสมกับราคาอาหาร ซึ่งทําใหผูรับบริการนั้นไมรูสึกวาเหมือนตัวเอง

กําลังขาดทุนและผิดหวังกับการวาจางใหผูบริการโตะจีนนั้นมาบริการธุรกิจโตะจีนใหกับตนเอง และ

สอดคลองกับ สุเมธ   สุทธิ์ประเสริฐพร (2558) ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑบรรเทา

อาการระคายคอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอตัว

ผลิตภัณฑมากจะสงผลใหลูกคามี ความภักดีตอตัวผลิตภัณฑและเกิดการกลับมาใชซ้ํารวมไปถึงการบอก

ตอไปยังผูใชคนอ่ืน ๆ ซึ่งความพึงพอใจของลูกคาที่เกิดข้ึนนั้นเกิดไดจาก คุณภาพของผลิตภัณฑ และคุณคา

ของผลิตภัณฑที่ลูกคาไดรับ 
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 1.2  ดานราคาสินคา ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์  3 ประชากรเขต

ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรเขตลาดพราว จังหวัด

กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเห็นวาการที่รานอาหารไดกําหนดราคาสินคาไวในรายการอาหารมีผลตอ 

การเลือกซื้ออาหารเปนอยางมากและสามารถเปรียบเทียบราคาสินคากับรานอ่ืนได  ซ่ึงสอดคลองกับ  

วิไลลักษณ ทองปน (2546)  ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารเพื่อความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  ผูบริโภคที่มีความพึงพอใจในดานราคา 

และความคุมคามีแนวโนมที่จะซื้อผลิตภัณฑที่กําลังใชอยูตอไป และมีความภักดีตอสินคาและสอดคลองกับ  

วลัญจรัช   เตชะวงศวัฒนา (2562)  ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใชบริการรานสตารบัคสที่สาขา  

ซีคอนบางแค พบวา ดานราคา มีผลตอความพึงพอใจการการใชบริการ ลูกคาความเห็นดวยมากวา มีการ

แสดงราคาเคร่ืองดื่มอยางชัดเจน และราคาเคร่ืองดื่มเหมาะสมกับการบริการที่ไดรับ 

      1.3 ดานบริการ ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  3 ประชากรเขต

ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรเขตลาดพราว จังหวัด

กรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความเห็นวาดานบริการของพนักงานขายหรือเจาของรานอาหารเปนปจจัย

สําคัญในการขายสินคาและชวยอํานวยความสะดวกใหลูกคาไดซื้อสินคาไดตรงตามความตองการ   

ซึ่งสอดคลองกับ หทัยชนก ชินสมัย (2557) ศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

รานอาหารประเภท Pub & Restaurant: กรณีศึกษา รานหลบมุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหทัยชนก พบวา 

ผูบริโภคคาดหวังการบริการที่สะดวกรวดเร็ว แตผูบริโภคที่เปนลูกคาประจาสวนใหญมาเพื่อดื่ม นั่งฟงเพลง

ไปเร่ือยๆ ไมรีบ จึงสามารถรอไดในระยะเวลาที่ไมนานจนเกินไปและสอดคลองกับ พิมานมาศ  ลีเลิศวงศภักดี  

(2552) ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการใช

บริการราน Sorbet & Sherbet โกลเดน เพลซ พบวา ลูกคาราน Sorbet & Sherbet มีความพึงพอใจ

เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา ลูกคา

ที่มีความพึงพอใจในดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคานั้น อยูในระดับมาก และลูกคามีความพึงพอใจ

ในราคาเหมาะสมกับขนาดของลูกไอศกรีม อยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาตองมีการปรับปรุงนโยบาย

การตั้งราคา หรือเพิ่มปริมาณขนาดของลูกไอศกรีม เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาของรานและเปนการ

กระตุนยอดขายสินคาใหดีข้ึน 

  1.4  ดานสถานที่กับสภาพแวดลอม ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  

3 ประชากรเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรเขต

ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความเห็นวาดานสถานที่และสภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะ

ทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้ออาหารรานนั้น ซึ่งสอดคลองกับ วันวิสาข อยูเปยม  (2552)  ศึกษาเก่ียวกับ 

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พบวา นิสิตพอใจในความสะอาดที่บริเวณพื้นทางเดินศูนยอาหาร ความสะอาดของโตะเกาอ้ีที่ลูกคาใชสําหรับ

นั่งรับประทานอาหาร ความเพียงพอของจํานวนรานอาหาร บรรยากาศของโรงอาหารและมีลักษณะการ

ตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม นาสนใจ สามารถทําใหนิสิตหรือผูใชบริการเกิดประทับใจและพึงพอใจและ

สอดคลองกับ สุนทรี ศิลปศร (2551) ศึกษาเก่ียวกับ  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พบวา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา มีผลตอความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม เพราะนักศึกษาพอใจในความสะอาดของบริเวณพื้น
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ทางเดินศูนยอาหาร ความสะอาดของโตะเกาอ้ีสําหรับนั่ง ความเพียงพอของจํานวนรานอาหาร บรรยากาศ

เหมาะสําหรับการนั่งรับประทานอาหาร 

  1.5 ดานการสงเสริมทางการตลาด  ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  

3 ประชากรเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรเขต

ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นวารานอาหารที่มีการสงเสริมการตลาดที่ดีสงผลตอการ

เลือกใชบริการรานอาหารซึ่งสอดคลองกับ วิชยา ทองลัพท (2559 ) ศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่มีผลตอความพึง

พอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทชาบูของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา  

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจในการใชบริการประเภทชาบูของผูบริโภคใน 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนอันดับที่  3 ซึ่งประกอบดวย การจัดโปรโมชั่นใหมๆ เสมอ  

การประชาสัมพันธเมนูหรือโปรโมชั่นผานสื่อตางๆ สิทธิพิเศษที่ไดรับมีความงายตอการใชงาน และ การจัด

โปรโมชั่นที่นาสนใจ เชน ระบบบัตรสมาชิก หรือสะสมแตม เนื่องจากการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ชวยให

ผูบริโภคตระหนักถึงตราสินคามากข้ึน อีกทั้งปจจุบันผูบริโภคมีแนวโนมรับประทานอาหารนอกบานมากข้ึน 

เพื่อสังสรรคจากการทางานหนักและสังสรรคในโอกาสพิเศษตางๆ การที่ทางรานอาหารทาโปรโมชั่น

เปรียบเสมือนชวยลดราคาคาอาหาร นําไปสูผูบริโภคตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบาน และสอดคลองกับ 

ธนากร มาอุทธรณ (2557) การศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของ

ผูบริโภคตอราน MaxValue พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้อมากที่สุดในรานMax Value ควรมีการจัดทําประชาสัมพันธที่ดี และปจจัยทางการตลาดดานสถานที่

รานMax Value ที่ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยของลูกคา 

 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  3 ประชากรเขต

ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้ 

                 2.1 ปจจัยสวนบุคคลประชากรเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามดานเพศ 

ตางกันทําใหความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  3 ไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็น

วา ประชากรไมวาจะเปนเพศใดยอมเลือกใชบริการรานอาหารดวยเหตุผลดานตางๆที่คลายกัน ซึ่งสอดคลอง

กับ จริยา  ชื่นตา (2559) ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหาร ธนาคารออมสินสํานักงาน

ใหญ กลาววาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจที่ไมตางกัน ไดแก ปจจัย ดานเพศ   

ดานระดับการศึกษา และสอดคลองกับ วลัญจรัช   เตชะวงศวัฒนา (2562)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ

ในการใชบริการรานสตารบัคสที่สาขา ซีคอนบางแค พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการรานสตารบัคสที่สาขา ซีคอนบางแค จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

     2.2 ปจจัยสวนบุคคลประชากรเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามดานอายุ 

ตางกันทําใหความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  3 ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ประชากรไมวาจะเปนเพศใดยอมเลือกใชบริการรานอาหารดวยเหตุผลดานตางๆที่คลายกัน ซึ่งสอดคลองกับ  

จาริณี    อิศรางกูร  ณ อยุธยา  (2559)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในดานการบริการของรานขนมไทยใน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางที่มี เพศ  อายุ  สถานภาพ  อาชีพ  

และรายไดตอเดือน แตกตางกันและสอดคลองกับ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2559)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคา จีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จําแนกตามอายุ พบวาลูกคา
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ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคา จีเนท โมบายเซอรวิส เซ็น

เตอร จันทบุรี แตกตางกัน 

  2.3 ปจจัยสวนบุคคลประชากรเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามดานการศึกษา 

ตางกันทําใหความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  3 ไมตางกัน ผูวิจัยมีความ 

คิดเห็นวา ประชากรที่การศึกษาตางกันเลือกใชบริการรานอาหารดวยเหตุผลที่คลายกัน ซึ่งสอดคลองกับ 

เพ็ญนภา จรัสพันธ  (2557)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการ

ลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี กลาววา ลูกคาที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มี

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกันและสอดคลองกับ วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต  (2556)  

ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของราน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามส

แควร   พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการรานริว ชาบู ชาบูสาขาสยาม สแควร ที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกัน ใหความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน 

  2.4 ปจจัยสวนบุคคลประชากรเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามดานรายได 

ตางกัน ทําใหความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาด สุคนธสวัสดิ์  3 ตางกัน  ผูวิจัยมีความ 

คิดเห็นวา  ประชากรที่มี รายไดตาง กันมี กําลัง ในการเลือก ซ้ือสินคาที่ ตาง กัน ซึ่ งสอดคลอง กับ 

จาริณี    อิศรางกูร  ณ อยุธยา  (2559)  ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในดานการบริการของรานขนมไทยใน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางที่มี เพศ  อายุ  สถานภาพ  อาชีพ  

และรายไดตอเดือน แตกตางกันและสอดคลองกับ พิมานมาศ  ลีเลิศวงศภักดี (2552) )  ศึกษาเก่ียวกับความ

พึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาที่มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการราน Sorbet & 

Sherbet โกลเดน เพลซ พบวา ลูกคา ที่มีรายไดตอเดือน ต่ํา กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับลูกคาที่มี

รายไดตอเดือน 25,001–35,000 บาท พบวา ลูกคามี แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการราน Sorbet & 

Sherbet  แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

ดานปจจัยสวนบุคคล 

 ปจจัยสวนบุคคลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แสดงใหเห็นวาปจจัยดานประชากร แบงตาม อายุ และ

รายได มีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ของประชากรในเขตลาดพราว 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตางกัน กิจการรานอาหารจึงควรใหความสําคัญดานตางๆเพื่อใหตรงกับความ

ตองการของทุกกลุมลูกคา 

  ปจจัยสวนบุคคลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แสดงใหเห็นวาปจจัยดานประชากร แบงตาม เพศ และ

การศึกษา มีผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ของประชากรในเขต

ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน กิจการรานอาหารอาจจะไมตองเนนเร่ืองนี้ เพราะ

รานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3 ลักษณะตลาดขนาดกลางราคาอาหารไมสูงมากจึงเหมาะกับคนทุกชนชั้นใน

การเลือกซื้อรับประทาน  

 

 

 



13 
 

ดานความพึงพอใจตอการรับบริการ 

  ความพึงพอใจตอการใชบริการรานอาหารตลาดสุคนธสวัสดิ์ 3  ของประชากรในเขตลาดพราว 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานบริการ  ดานสถานที่กับสภาพแวดลอม 

ดานคุณภาพสินคา ดานราคาสินคา  และดานการสงเสริมทางการตลาด ตามลําดับ ดังนั้น ผูประกอบการจึง

ควรใหควรสําคัญของทุกดาน เพื่อใหตรงกับความพึงพอใจของลูกคาและกลับมาใชบริการรานอาหารอยาง

ตอเนื่องประกอบกับพยายามสรางกลุมลูกคาใหมใหมากข้ึน  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

  1. ควรศึกษาความพึงพอใจการใชบริโภครานอาหารกลุมตัวอยางอ่ืนๆ 

  2. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภค 

  3. ควรการเพิ่มเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยใหกวางข้ึน เชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหเปนขอมูล

ที่เปนเชิงคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

  4. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
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