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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้น
แมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาปจัจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 
ชัว่โมง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ครัง้ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้
สถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000บาท 
 2.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ใน
ระดบัด ีดา้นราคาอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารในรอบ 3 เดอืน โดยเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ มาใชบ้รกิารในแต่ละครัง้
โดยเฉลีย่ประมาณ 4 คน และมคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 256.50 บาท 
 4.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจ ดา้นความคุม้ค่าอยู่ในระดบัคุม้ค่า และ
ดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือกว่าความคาดหวงัอยู่ในระดบัสงูกว่าความคาดหวงั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 5. ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารที่รา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงมคีวามสมัพนัธก์บั ปจัจยัส่วน
ประสมดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา และดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรและดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  
 
 
 
__________________________________ 
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 6.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารทีร่า้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัส่วนประสมดา้น
ผลติภณัฑ ์และดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ           
มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากรและด้านลกัษณะ 
ทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7. ความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่าทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารทีร่า้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยั
ส่วนประสมด้านราคา อยู่ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์กับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ความพงึพอใจดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหวงัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารทีร่า้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง
มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.05 
 9.  พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารในรอบ3เดอืน มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทาง
เดยีวกนักบัความพงึพอใจทัง้โดยรวม ดา้นความคุม้ค่า และดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือกว่าความคาดหวงัทีม่ต่ีอการใช้
บรกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากในทศิทาง
เดยีวกนักบัความพงึพอใจดา้นความพงึพอใจ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 10.  พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครัง้ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจดา้นความพึงพอใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 11.  พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านจ านวนคนที่มาใช้บรกิารในแต่ละครัง้ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดียวกนักบัความพงึพอใจด้านความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวงัที่มต่ีอการใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 
ชัว่โมง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ ผูบ้รโิภค การใชบ้รกิาร รา้นแมคโดนลัด ์

 
Abstract 

 
 The objective of this research is to study factors affecting customers’ satisfaction toward 
McDonald's 24 hours restaurant in Bangkok metropolitan area. The study was focused on demographic data, 
service marketing mix, behavior and customers’ satisfaction. The sample size of the research was 400 
customers who had come over McDonald's 24 Hours restaurant in Bangkok Metropolitan Area at least once 
time. Data was gathered through questionnaires. Percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were applied as the statistical 
analysis tools. 
 As the research results, the findings were as follows:  
 1.  The mostly sample was female between 21-30 years of age, bachelor ‘s degree, working as a 
private company officer with monthly income Baht 20,001-30,000. 
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 2.  The mostly sample’s opinions toward service marketing mix such as product, place, promotion, 
people and physical evidence were at good level but price was at moderate level. 
 3.  The mostly sample’s behaviors were found as follows: the average visit at McDonald's 24 hours 
restaurant was 3 times per 3 months. They usually came in group of four and spend per meal at Baht 
256.50. 
 4.  The customers’ opinions toward overall satisfaction were at satisfied level, toward worth were at 
worth level and toward satisfaction beyond expectation were at exceed customer expectation level. 
 As the hypothesis of research results, the findings were as follows; 
 5. The correlation between overall satisfaction toward McDonald’s 24 hours restaurant and service 
marketing mix such as product, price, process was at moderate positively relationship but place, promotion, 
personal and physical evidence was at low positively relationship with statistically significant at 0.05 level. 
 6. The correlation between the satisfaction in term of satisfaction toward McDonald’s 24 hours 
restaurant and service marketing mix such as product and process were at moderate positively relationship 
but price, promotion, place, personal and physical evidence  were at low positively relationship with 
statistically significant at 0.05 levels. 
 7. The correlation between the satisfaction in term of worth toward McDonald’s 24 hours 
restaurant and service marketing mix such as price was at moderate positively relationship but product, 
promotion, place, personal, process and physical evidence were at low positively relationship with statistically 
significant at 0.05 levels. 
 8. The correlation between the satisfaction in term of satisfaction beyond expectation toward 
McDonald’s 24 hours restaurant and service marketing mix such as personal and process were at moderate 
positively relationship but product, price, place, promotion and process were at low positively relationship with 
statistically significant at 0.05 levels. 
 9.  The correlation between frequency of visiting and overall satisfaction, satisfaction in term of 
worth, and satisfaction in term of satisfaction beyond expectation toward McDonald’s 24 hours restaurant 
were at low positively  relationship. While the correlation between frequency of visiting and satisfaction in 
term of satisfaction at low positively satisfaction was at very low positively relationship with statistically 
significant at 0.05 levels. 
 10.  The correlation between expense per time and satisfaction in term of satisfaction toward 
McDonald’s 24 hours restaurant was at very low positively relationship with statistically significant at 0.05 
levels. 
 11.  The correlation between amount of person in visiting to consumption and satisfaction in term of 
satisfaction beyond expectation toward McDonald’s 24 hours restaurant was at very low positively 
relationship with statistically significant at 0.05 levels. 
 
Keywords: Satisfaction, Consumer, The service, Shop McDonald’s 
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บทน า 
 ในยุคที่สงัคมมกีารแลกเปลี่ยนและเปิดกว้างด้านการรบัวฒันธรรมจากต่างชาติเพิม่ขึน้นัน้ ท าให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอุตสาหกรรมมากขึน้  รูปแบบพฤตกิรรมการ
ด าเนินชวีติของคนในสงัคมกเ็ปลีย่นไปเช่นกนั โดยเฉพาะในเมอืงหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูค้นโดยมากมกัจะใช้
เวลาอยู่นอกบา้น สง่ผลใหเ้กดิความนิยมการบรโิภคอาหารนอกบา้นมากขึน้ ประกอบกบัการแข่งขนักบัเวลาท าใหผู้ค้น
ต่างรบีเร่งกบัชวีติจงึนิยมเลอืกรบัประทานอาหารทีง่่ายและสะดวกในการประกอบอาหาร เพื่อช่วยประหยดัเวลาไดม้าก
ขึน้ อกีทัง้การเขา้มาของวฒันธรรมอาหารจากต่างชาต ิท าใหม้รีา้นอาหารเกดิขึน้มากมายในการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความตอ้งการส าหรบัคนทีไ่ม่ค่อยมเีวลาประกอบอาหารเองทีบ่า้น นอกจากนี้รูปแบบความเป็นเมอืงทีม่ี
มากขึน้ ท าใหผู้ค้นอยู่กนัเป็นสงัคมตอ้งมกีารพบปะสงัสรรคใ์นยามเยน็มากขึน้ รา้นอาหารหรอืสถานทีพ่บปะยามค ่าคนื
จงึเกดิขึน้อย่างมากมายเพื่อตอบสนองรปูแบบการด าเนินชวีติของคนรุ่นใหม่   
 รา้นอาหารประเภทฟาสตฟู้์ด ( Fast Food) เป็นหนึ่งในรา้นอาหารทีค่นไทยนิยมบรกิารอย่างมาก เนื่องจาก
ราคาไม่แพงมากนกั ประกอบกบัความสะดวกรวดเรว็และรบัประทานง่าย สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนเมอืงรุ่นใหม่ทีม่ ี
ชวีติรบีเร่ง จากความนิยมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีออาหารประเภทฟาสตฟู้์ด ไดก้ลายเป็นแรงผลกัดนัใหร้า้นอาหารฟาสต์ฟู้ด
ในไทยเตบิโตอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง  
 จากขอ้มูลของเอซ ีเนลสนั ระบุว่า ธุรกจิอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในปี 2552 มมีูลค่ารวม 12,000 ลา้นบาท 
แบ่งออกเป็นประเภทไก่ 6,200 ล้านบาทเบอร์เกอร์ 2,900 ลา้นบาท และพซิซ่า 2,900 ล้านบาท โดยประเภทไก่             
เคเอฟซเีป็นผูน้ ามสีว่นแบ่งตลาด 72% รองลงมาคอืแมคโดนัลด์ 15% และเชสเตอรก์รลิล์ 11% อื่นๆ 2% ส่วนประเภท
เบอรเ์กอร ์แมคโดนลัด ์มสีว่นแบ่งตลาด 70% รองลงมาคอื เคเอฟซ ี24% และอื่นๆ อกี 6% 
 จะเหน็ไดว้่า ธุรกจิรา้นอาหารประเภทฟาสตฟู้์ดมกีารแขง่ขนักนัค่อนขา้งสงู ท าใหแ้ต่ละบรษิทัต่างใชก้ลยุทธ์
ต่างๆในการเพิม่ยอดขายเพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ และเพื่อเอาใจลูกคา้ใหม้าสนใจใชบ้รกิารของตน
มากขึน้ 
 แมคโดนัลด์ (McDonald's) เป็นอีกหน่ึงธุรกิจร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่ได้รบัความนิยมอย่างมาก             
ในคนไทย  ดว้ยนโยบายของแมคโดนลัดท์ีเ่น้นการตอบสนองความต้องการของลูกคา้อยู่ตลอดเวลา ท าใหแ้มคโดนัลด์
พยายามคิดค้นรูปแบบการบริการใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคให้มากขึ้น            
รา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง เป็นอกีหนึ่งบรกิารจากแมคโดนลัดท์ีไ่ดร้บัการตอบรบัอย่างดจีากผูบ้รโิภค ซึง่ในปจัจุบนัรา้น
แมคโดนัลด์เปิดให้บริการทัง้หมด 78 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บรกิารร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมง
จ านวน 23 สาขา เพื่ออ านวยความสะดวกและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไปของคนในเมอืง
มากขึน้ 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น พบว่า ร้านแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงเป็นบรกิารที่น่าสนใจท าใหผู้้วจิยัสนใจที่จะ
ศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง โดยเฉพาะปจัจยัทาง
การตลาดทีจ่ะน าไปสูก่ารปรบัแผนกลยุทธท์างการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 
  
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้บรโิภคในการใช้
บรกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงในเขตกรุเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 
ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
  1.1  เพศ 
  1.2  อาย ุ
  1.3 สถานภาพ 
  1.4 ระดบัการศกึษา 
  1.5 อาชพี 
  1.6 รายได ้
 2.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
  2.5  ดา้นบุคลากร 
  2.6  ดา้นกระบวนการ 
  2.7  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 3. พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
  3.1 ความถีใ่นการใชบ้รกิารภายในรอบ 3 เดอืน 
  3.2 จ านวนคนทีม่าใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ 
  3.3 ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง  
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูใ้ช้บรกิารที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงแตกต่างกนั 
 2.  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง 
 3.  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร ไดแ้ก่ ความถี่ในการใชบ้รกิารในรอบ 3 เดอืนจ านวนคนทีม่าใช้
บริการในแต่ละครัง้และค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใช้บริการร้าน            
แมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41) [1] การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี 
การศกึษา ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรและช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้  
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ วริุฬ พรรณเทว ี(2542: 11) [2] ใหค้วามหมายไวว้่า ความพงึ
พอใจเป็นความรูส้กึภายในจติใจของมนุษยท์ีไ่ม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่างไร  
ถ้าคาดหวงัหรือมีความตัง้ใจมากและได้รบัการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัข้ามอาจ
ผดิหวงัหรอืไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่ เมื่อไม่ไดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไว ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสิง่ทีต่นตัง้ใจไวว้่าจะมี
มากหรอืน้อย 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ชฟิฟ์แมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 4) 
[3] ไดก้ล่าวไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิผล และการใช้
จ่ายในผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื  ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากร 
  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลกูค้าทีม่าใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงอย่างน้อย 1 ครัง้จาก
สาขาของร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมงในเขตกรุเทพมหานครทัง้หมดจ านวน 23 สาขา เนื่องจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน           
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) [4] และไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 15 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 400 คน โดยใช้วธิี การสุ่มตวัอย่าง          
แบบง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุ่มตวัอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling)  
 
ผลการวิจยั  
 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000 บาท 
 2.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ใน
ระดบัด ีดา้นราคาอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มาใช้บรกิารในรอบ 3 เดอืน โดยเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ มาใชบ้รกิารในแต่ละครัง้
โดยเฉลีย่ประมาณ 4 คน และมคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 256.50 บาท 
 4.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัพงึพอใจ ดา้นความคุม้ค่าอยู่ในระดบัคุม้ค่า และ
ดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือกว่าความคาดหวงัอยู่ในระดบัสงูกว่าความคาดหวงั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 5. ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารที่รา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงมคีวามสมัพนัธก์บั ปจัจยัส่วน
ประสมดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา และดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกัน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรและดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 6.  ความพงึพอใจด้านความพงึพอใจที่มต่ีอการใช้บรกิารทีร่้านแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงมคีวามสมัพนัธ์กบั
ปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และมีความสมัพนัธ์กบัด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรและดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7. ความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่าทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารทีร่า้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยั
ส่วนประสมด้านราคา อยู่ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์กับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8.  ความพงึพอใจดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหวงัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารทีร่า้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง
มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสว่นประสมดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.05 
 9.  พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารในรอบ3เดอืน มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทาง
เดยีวกนักบัความพงึพอใจทัง้โดยรวม ดา้นความคุม้ค่า และดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือกว่าความคาดหวงัทีม่ต่ีอการใช้
บรกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากในทศิทาง
เดยีวกนักบัความพงึพอใจดา้นความพงึพอใจ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 10.  พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครัง้ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจดา้นความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 11.  พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านจ านวนคนที่มาใช้บรกิารในแต่ละครัง้ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดียวกนักบัความพงึพอใจด้านความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวงัที่มต่ีอการใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 
ชัว่โมง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 1.  การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรพ์บว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-
30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 
20,001-30,000บาท เนื่องจากรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง มกีารใชส้่วนประสมการตลาดที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
ด าเนินชวีติของกลุ่มวยัท างานทีม่อีายุ 21-30 ปี ซึง่เป็นกลุ่มอายุทีอ่ยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย และเป็นกลุ่มทีช่อบพบปะ
สงัสรรค์กบัเพื่อนฝูงในช่วงเย็นหรือหลงัเลิกงาน อีกทัง้ร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมง มักเปิดให้บริการในย่านที่การ
คมนาคมสะดวกและแหล่งส านกังาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัยนา โภคพูล (2550) [5] ไดท้ าวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ี
ผลต่อความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอร้านซานตา เฟ่ สเตก็ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ช่วง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนอยู่ในช่วง 20,001-30,000บาท และสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539) [1] ทีก่ล่าวไวว้่า การแบ่งส่วนตลาด
ตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน จะช่วยใหเ้กดิ
การวางแผนการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม เน่ืองจากลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัสามารถเขา้ถงึและ
มปีระสทิธผิลต่อการก าหนดเป้าหมาย  
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 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น           
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ อยู่ในระดบัด ีส่วนดา้นราคา ผู้ใช้บรกิารมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางทัง้ในดา้นความคุม้ค่าของ
ราคาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ และเทียบกับคุณภาพ เนื่ องจากในปจัจุบัน ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือก
รา้นอาหารเพิม่มากขึน้ ท าใหธุ้รกจิร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงมาก ท าให้ผูป้ระกอบการต่างพยายาม
พฒันาส่วนประสมทางการตลาด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โสภา ข าศริ ิ(2546) [6] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารฟาสต์ฟู้ด เคเอฟซ ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยั
ทางดา้นการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคมากทีสุ่ด คอื รสชาตอิาหาร และความสดใหม่ของอาหาร ดา้น
การให้บรกิารที่มรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ด คอื ความสะดวกในการให้บรกิารต่อลูกค้า ด้านท าเลที่ตัง้ที่มรีะดบั
ความส าคญัมากทีส่ดุ คอื เป็นรา้นอาหารทีต่ัง้อยู่ในแหล่งชุมชน และ ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดทีอ่ทิธพิลมากทีสุ่ด 
คอื การใหคู้ปองส่วนลด 5%, 10% ลดราคาอาหารทีจ่ดัเป็นชุดเมนูต่างๆ และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎสี่วนประสมทาง
การตลาดของฟิลปิ คอตเลอร ์(1997) ที่กล่าวว่า ตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได้ ซึง่บรษิัทน ามาใชร้่วมกนั
เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการ ตลาด (Marketing mix) ของตลาดการ
บริการประกอบด้วย 7P’s อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่าย คนหรือพนักงาน 
กระบวนการ การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 7 กลุ่มนี้ จะท าหน้าที่ร่วมกนัในการสื่อ
ข่าวสารทางการตลาดให้กบัผู้รบัสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้าหมาย  
 3.  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง พบว่า เหตุผลทีม่าใชบ้รกิารสว่นใหญ่ 
คอื ใช้เป็นจุดนัดพบ และมารบัประทานกบัเพื่อนมากที่สุด จ านวนผู้มาใช้บรกิารเฉลี่ยประมาณ 4 คน และบุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิาร คอื เพื่อน ผูม้าใชบ้รกิารส่วนใหญ่มาใชบ้รกิารประมาณ 3 ครัง้ในรอบ 3 เดอืน 
เวลาทีม่าใชบ้รกิารสว่นใหญ่ คอื ช่วง 18.01 – 21.00 และใชเ้วลาประมาณครัง้ละ 31-60 นาท ีค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร
แต่ละครัง้โดยเฉลีย่ 256.50 บาท เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มกัจะมเีวลาเขา้และเลกิ
งานที่ตายตวั ท าให้การพบปะสงัสรรคจ์ะมใีนช่วงหลงัเลกิงานโดยส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประวทิย ์
ตระกูลเกษมสุข (2547) [7] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง “ ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีของลูกคา้ใน
รา้น Iberry” พบว่า บุคคลทีม่ารบัประทานดว้ย คอื เพื่อน บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ คอื เพื่อน ช่วงเวลาทีม่าใช้
บรกิาร คอื 18.01-22.00น จ านวนเวลาทีก่ลุ่มตวัอย่างใช้บรกิาร คอื 15-30นาท ี  และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ          
อมัพวลัย์ วศิวธรีานนท์ (2548) ได้ศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศกึษาในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม่” พบว่า กลุ่มตวัอย่างมชี่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารคอื 18.00 –20.00 น.  
 4.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมง อยู่ในระดับมาก                 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงในดา้นความพงึ
พอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจ ด้านความคุ้มค่าอยู่ในระดบัคุ้มค่า และ ด้านความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวงัอยู่ใน
ระดบัสงูกว่าความคาดหวงั  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณา ภู่ระหงษ์ (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง “ความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นหมกูระทะแบบบุฟเฟต์ในเขตอ าเภอเมอืงชุมพร” พบว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
ในการเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ต์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 162) กล่ากล่าวถงึ ความพงึพอใจของลูกคา้ไวว้่า เป็นความรูส้กึ
ของลกูคา้ว่าพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ซึง่เป็นผลลพัธจ์ากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูใ้นคุณภาพของผลติภณัฑก์บั
ความคาดหวงัของลูกคา้ (Kotler; & Armstrong. 2004: 9) ถ้าการรบัรูจ้รงิมากกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้จะ
รูส้กึพอใจอย่างมาก ถา้การรบัรูจ้รงิเท่ากบัความคาดหวงัของลกูคา้ ลกูคา้กจ็ะรูส้กึพอใจ แต่ถ้าการรบัรูจ้รงิต ่ากว่าความ
คาดหวงัของลกูคา้ ลกูคา้จะรูส้กึไม่พอใจ 
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 5. การวเิคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้กบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  อายุ จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน              
แมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงแตกต่างกนั ในดา้นของความพงึพอใจทีเ่หนือกว่าความคาดหวงั  กล่าวคอื กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
อายุต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีความพึงพอใจในด้านของความพึงพอใจที่เหนือกว่าความคาดหวังมากที่สุด                   
อาจเพราะว่าคนทีม่อีายุน้อยถอืไดว้่ามปีระสบการณ์ในการพบเจอสิง่ต่างๆ ทีน้่อยกว่าคนทีม่อีายุมากกว่า ดงันัน้แลว้คน
ที่อายุน้อยๆ นัน้ก็ย่อมที่จะมคีวามต้องการอยากรู้ อยากลอง หรือมีความสนใจเกี่ยวกบัสิง่ใหม่ๆ ที่ไม่ซ ้าซากจ าเจ 
คาดหวงัทีจ่ะไดพ้บเจอกบัสิง่ต่างๆ ทีม่คีวามแปลกแตกต่างออกไปนัน้ ท าใหเ้กดิความพงึพอใจซึง่เป็นความพงึพอใจที่
เหนือกว่าความคาดหวงัของตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วริุฬ พรรณเทว ี(2542: 11) ทีก่ล่าวว่า ความพงึพอใจ
เป็นความรู้สกึภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกนั ขึ้นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่างไร                
ถา้คาดหวงัหรอืมคีวามตัง้ใจมากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยด ีจะมคีวามพงึพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงั
หรอืไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รบัการตอบสนองตามที่คาดหวงัไว้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสิง่ที่ตนตัง้ใจไว้ว่าจะมมีาก            
หรอืน้อย  
  สถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์
24 ชัว่โมงแตกต่างกนั ทัง้ความพงึพอใจโดยรวม  ดา้นความพงึพอใจ และดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหมาย 
กล่าวคอื ผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ มคีวามพงึพอใจโดยรวม ด้านความพงึพอใจ และ            
ดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหมายสงูที่สุด อาจเป็นเพราะว่าการใชบ้รกิารร้านแมคโดนัลด ์ 24 ชัว่โมง ท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามสะดวกสบายในการซือ้สนิคา้ การพบปะเพื่อนฝงู หรอืเป็นสถานทีใ่นการนัง่ผ่อนคลายความเครยีดไดใ้น
ทุกๆ เวลา ซึง่ตรงกบัความต้องการของผูท้ีม่สีถานภาพหมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ ทีม่คีวามโดดเดีย่ว ต้องการหา
เพื่อนคุย หรอืการพบปะเพื่อนฝงู หรอืแมแ้ต่ทานอาหารแบบส าเรจ็รปู ทีง่่าย และรวดเรว็เพื่อความสะดวกในการใชช้วีติ 
ทีไ่ม่ตอ้งค านึงถงึครอบครวัหรอืการท าอาหารรบัประทานส าหรบัครอบครวั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคก์ุล 
(2545: 38-39) ทีก่ล่าวว่า แต่ละขัน้ของวงจรชวีติครอบครวัเป็นตวัก าหนดทีส่ าคญัของพฤตกิรรม ซึง่แต่ละขัน้ตอนจะมี
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของ วอลแมน (Wolman. 1973: 283; อ้างองิจาก วภิา             
นาคนิมติรุ่ง. 2544) ทีก่ล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นสภาพความรู้สกึของบุคคลทีม่คีวามสุข ความอิม่เอมใจเมื่อความ
ตอ้งการหรอืแรงจงูใจของตนไดร้บัการตอบสนอง 
 6.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
กบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง ดงันี้ 
  ความพงึพอใจโดยรวม พบว่า ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคลากร มีความสมัพนัธ์กบัความ           
พงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงในระดบัปานกลางอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ             
มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงในระดบัต ่าอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
  ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจ  พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการ                            
มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในด้านความพงึพอใจที่มต่ีอการใช้บรกิารร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมงในระดบัปาน
กลางอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.5 สว่น ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
บุคลากรและดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในดา้นความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้น
แมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง ในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
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  ความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่า พบว่า ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่าทีม่ต่ีอ
การใช้บรกิารร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมง ในระดบัปานกลางอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ด้านผลติภณัฑ ์              
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรดา้นกระบวน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ดา้นความคุม้ค่าทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง ในระดบัต ่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 และ               
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่าทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 
ชัว่โมง ในระดบัต ่ามากอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
  ความพึงพอใจด้านความพงึพอใจที่เหนือความคาดหวงั พบว่า ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ            
ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจด้านความพงึพอใจที่เหนือความคาดหวงัที่มีต่อการใช้
บรกิารร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมง ในระดบัปานกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.5 ส่วนด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจดา้นความพงึพอใจ
ทีเ่หนือความคาดหวงัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง ในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ถือเป็นสิง่ที่จะ
สามารถสรา้งความพงึพอใจในการใชบ้รกิารใหก้บัผูบ้รโิภคได ้เพราะปจัจยัการตลาดถอืเป็นเครื่องมอืในการพฒันาและ
ปรบัปรุงเพื่อตอบสนองกบัความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามคีวามพงึพอใจในสนิค้าและบรกิาร สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นยันา โภคพลู (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง “ ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ทีม่ต่ีอรา้นซานตา เฟ่ สเตก็ ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้น 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บักบัความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารรา้นซานตา เฟ่ สเตก็ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวาม สมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 7.  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถีใ่นการใชบ้รกิารในรอบ 3 เดอืน จ านวน
คนทีม่าใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ และค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
รา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง 
  ความพงึพอใจโดยรวม พบว่า ความถีใ่นการใชบ้รกิารในรอบ 3 เดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
โดยรวมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5  
  ความพงึพอใจดา้นความพงึพอใจ พบว่า ความถีใ่นการใชบ้รกิารในรอบ 3 เดอืน และค่าใชจ้่ายในการใช้
บรกิารแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงในระดบัต ่า
มากอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5  
  ความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่า พบว่า ความถี่ในการใชบ้รกิารในรอบ 3 เดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5  
  ความพงึพอใจด้านความพงึพอใจเหนือความคาดหวงั พบว่า ความถี่ในการใช้บริการในรอบ 3 เดอืน             
มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงในระดบัต ่าอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 และจ านวนคนทีม่าใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการใช้
บรกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงในระดบัต ่ามากอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5  
 จากขา้งต้น อาจเป็นเพราะว่าคนเรานัน้เมื่อมคีวามต้องการหรอืพงึพอใจสิง่ใดแล้วกย็่อมทีจ่ะไขว่คว้าหรอื
เสาะแสวงหาใหไ้ดส้ิง่นัน้มา เช่นเดยีวกบัการมาใชบ้รกิารของรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัรูถ้ึงสนิคา้
และบรกิารของทางร้าน ซึ่งจะท าให้รู้สกึไดว้่าสนิค้าและบรกิารนัน้สร้างความพงึพอใจได้มากแค่ไหน เมื่อผู้บรโิภคมี
ความถีใ่นการใชบ้รกิารมากขึน้ ค่าใชจ้่ายทีย่อมจ่ายในแต่ละครัง้เพิม่ขึน้ นอกจากนี้เมื่อผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้
และบรกิารใดแลว้กย็่อมทีจ่ะประเมนิแลว้ว่าสนิคา้และบรกิารนัน้จะสามารถสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิกบับุคคลนัน้ๆ ได ้
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และเมื่อบุคคลนัน้มกีารซื้อหรอืการกลบัไปใช้บรกิารก็ย่อมจะหมายความว่าบุคคลนัน้มคีวามพึงพอใจต่อสนิค้าหรือ
บรกิารนัน้มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัดาว ขาววเิศษ (2549) ได้ศกึษาเรื่อง “การเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ ระหว่างรา้นกาแฟ Starbucks และรา้นกาแฟ Coffee World 
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ” พบว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ Starbucks และรา้นกาแฟ Coffee World นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ            
สวุฒันา ใบเจรญิ (2540) ทีก่ล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึทีด่หีรอืเจตคตทิีด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่นัน้ๆ เมื่อบุคคล
อุทศิแรงกายแรงใจและสตปิญัญาเพื่อกระท าใน สิง่นัน้ๆ และสอดคลอ้ง Kotler and Armstrong (2004: 9) ทีก่ล่าวว่า 
ถา้การรบัรูจ้รงิมากกว่าความคาดหวงัของลกูคา้ ลูกคา้จะรูส้กึพอใจอย่างมาก ถ้าการรบัรูจ้รงิเท่ากบัความคาดหวงัของ
ลกูคา้ ลกูคา้กจ็ะรูส้กึพอใจ แต่ถา้การรบัรูจ้รงิต ่ากว่าความคาดหวงัของลกูคา้ ลกูคา้จะรูส้กึไม่พอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษา “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีผู่ป้ระกอบการรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงควรใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่ คอืคอื กลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจดา้นความพงึพอใจที่
เหนือความคาดหวงัมากที่สุด โดยผู้ประกอบการควรรกัษาระดบัมาตรฐานการให้บริการให้อยู่ในระดบัที่ดอียู่เสมอ 
รวมถงึเพิม่กลยุทธท์างการตลาดทีส่ามารถดงึดดูใจกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้ เช่น บตัรสทิธพิเิศษ บตัรส่วนลดอาหาร หรอื
กจิกรรมต่างๆ เป็นตน้ เพื่อรกัษาฐานลกูคา้และเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ใหม้มีากยิง่ขึน้  
           2.  ผูป้ระกอบการควรจดักลยุทธท์ีก่ระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีใ่นการมาใชบ้รกิาร ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร
แต่ละครัง้ จ านวนคนทีม่าใชบ้รกิารในแต่ละครัง้เพิม่มากขึน้ เช่น การจดัโปรโมชัน่ลดราคาส าหรบัผูท้ีม่าเป็นกลุ่มหรอื
ตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป โปรโมชัน่แจกส าหรบัครอบครวัทีพ่าลูกเลก็ไม่เกนิ 6 ขวบ มาใชบ้รกิารดว้ย หรอืสทิธพิเิศษส าหรบั
ลูกคา้ประจ าในการโทรสัง่ซื้อสนิค้าโดยไม่ต้องเสยีค่าโทรศพัท์ เป็นต้น เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า พฤตกิรรมการใช้
บรกิารของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถีใ่นการใชบ้รกิารในรอบ 3 เดอืน จ านวนคนทีม่าใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ และค่าใชจ้่าย
ในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง ซึง่เมื่อผูบ้รโิภค
มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิาร จ านวนคนทีม่าใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ และค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้เพิม่ขึน้ มผีลท า
ใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมงยิง่ขึน้ 
 3.  จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัความพงึพอใจโดยรวม  
และความพงึพอใจรายดา้น ได้แก่ ดา้นความพงึพอใจ ดา้นความคุม้ค่า ดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้รกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมง พบว่า  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัความ            
พงึพอใจโดยรวมและความพงึพอใจรายด้าน ได้แก่ ด้านความพงึพอใจ ด้านความคุ้มค่า ด้านความพงึพอใจที่เหนือ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมง ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรปรับและพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาด ดงันี้   
   3.1  ดา้นผลติภณัฑ ์ ผูป้ระกอบการควรรกัษาจุดแขง็ในเรื่องของรสชาตอิาหารใหอ้ยู่ในระดบัทีด่อียู่เสมอ 
รวมถงึความสดใหม่ของวตัถุดบิในการประกอบอาหาร และควรจะมรีะบบควบคุมอุณหภูมอิาหารทีส่ามารถเน่าเสยีง่าย 
เช่น เนื้อ ผกั เป็นต้น รวมถงึเลอืกซื้อวตัถุดบิทีส่ดใหม่จากคู่คา้ทีไ่วใ้จได ้นอกจากนี้ ควรมกีารพฒันาหรอืคิดค้นสูตร
หรอืเมนูอาหารให้หลากหลายมากขึน้ เพื่อเพิม่ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคให้มากยิง่ขึน้  เนื่องจากผลการวจิยั 
พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑน์ัน้เป็นจุดแขง็ของรา้นแมคโดนลัด ์24ชัว่โมง ทีผู่บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นความพงึพอใจ
สงูสดุ   
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  3.2  ดา้นราคา เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นราคาอยู่ในระดบัปานกลาง แต่
ผู้ประกอบการไม่ควรใช้วิธีลดราคาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น เพราะปจัจัยด้านราคาเป็นจุดแข็งที่ท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นความคุม้ค่ามากทีส่ดุ นัน่หมายความว่า ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความคุม้ค่าเมื่อเปรยีบเทยีบราคา
กบัประโยชน์ และคุณภาพทีไ่ดร้บั ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรรกัษาระดบัราคาใหเ้หมาะสมเช่นเดมิ และควรเพิม่กลยุทธ์
ทีเ่น้นการรบัรู้ของลูกค้าในด้านความคุ้มค่าแทน เช่น ถ่ายทอดขัน้ตอนการท าอาหารใหลู้กค้าได้รบัรู้ว่าผูป้ระกอบให้
ความส าคญัและใสใ่จในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพจนถงึกระบวนการสดุทา้ย เป็นตน้   
   3.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า บรโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายสงูสดุ  แต่ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงกลยุทธเ์รื่องสถานที ่และช่องทางในการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคใหม้าก
ขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคยงัรบัรูถ้งึความคุ้มค่าในระดบัต ่า ซึง่ส่งผลใหค้วามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัต ่าเช่นเดยีวกนั 
แม้ว่าสาขาที่เปิดให้บรกิารของร้านแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมงในเขตกรุงเทพมหานครมถีึง 23 สาขา แต่มกัจะตัง้อยู่ใน
บรเิวณใกล้ห้างสรรพสนิค้า ท าให้ผู้บรโิภคที่อยู่ไกลอาจรู้สกึไม่คุ้มค่าที่จะต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพื่อเดนิทางไปใช้บรกิาร  
ผูป้ระกอบการอาจพจิารณาเพิม่สาขาทีอ่ยู่ใกลแ้หล่งชุมชน หรอืใกลส้ านักงานหรอืบรษิทัเอกชนใหม้ากขึน้  นอกจากนี้
อาจเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น บรกิารจดัสง่อาหารในช่วงเวลายามวกิาล  ซึง่การเพิม่ช่องทางดงักล่าวจะช่วยให้
ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากยิง่ขึน้  และยงัช่วยเพิม่ความสะดวกในการไปใชบ้รกิารมากขึน้อกีดว้ย เนื่องจากผลการวจิยั 
พบว่า ความทัว่ถึงของสาขาที่ให้บริการ และความสะดวกในการไปใช้บริการ มีความสมัพันธ์กับความพึง พอใจ                  
ทัง้โดยรวม ดา้นความพงึพอใจ ดา้นความคุม้ค่า และดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหวงัในการมาใชบ้รกิารรา้น
แมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง  
  3.4  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผู้ประกอบการควรพฒันากลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด เพื่อจูงใจและ
เป็นการกระตุน้ใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้  โดยมกีารประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่างๆ เช่น นิตยสารส าหรบัผูห้ญงิ เพื่อให้
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ หรอือาจจดัเมนูอาหารกลางวนัชุดประหยดัสดุคุม้ในช่วงกลางเดอืน เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิ
ความพงึพอใจมากขึน้ นอกจากน้ี ควรมป้ีายประชาสมัพนัธ์บอกรายการพเิศษที่เด่นชดั  เนื่องจากการวจิยั พบว่า 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดในด้านความพงึพอใจและความพึงพอใจที่เหนือความ
คาดหวงัน้อยสดุ  
  3.5  ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมพนกังานอย่างสม ่าเสมอ หรอือาจเพิม่กจิกรรม
สร้างความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างลูกค้ากบัพนักงานโดยการให้ลงคะแนนเลอืกพนักงานทีบ่รกิารด ี เป็นต้น นอกจากนี้ 
ผูป้ระกอบการควรเลอืกสรรพนักงานทีม่คีวามกระตือรอืร้นในการให้บรกิาร  มมีนุษยสมัพนัธ์และอธัยาศยัทีด่ี และ             
เพิม่จ านวนพนักงานทีใ่หบ้รกิารมากขึน้ ซึง่กลยุทธด์งักล่าว จะท าใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจและพงึพอใจมากยิง่ขึน้ 
เน่ืองจากการวจิยั พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจทัง้โดยรวม  
ดา้นความพงึพอใจ ดา้นความคุม้ค่า และดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหวงัในการมาใชบ้รกิารรา้น 
แมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง 
  3.6  ดา้นกระบวนการ พบว่า ปจัจยัขอ้น้ีเป็นจุดแขง็ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจโยรวมและความ 
พงึพอใจทีเ่หนือความคาดหวงัมากทีส่ดุ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรรกัษามาตรฐานในขัน้ตอนการใหบ้รกิารใหอ้ยู่ในระดบั
ทีด่อีย่างต่อเนื่อง โดยใชร้ะบบการจดัเกบ็ขอ้มูล การค านวณ ทีม่ปีระสทิธิภาพ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็ใน
การใหบ้รกิาร เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจและประทบัใจต่อทางรา้นมากขึน้  
  3.7  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรรกัษาระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคใหอ้ยู่ในระดบั
ดอีย่างสม ่าเสมอ โดยเน้นเรื่องสภาพแวดล้อมของร้าน เช่น ความสะอาด การตกแต่งภายในร้าน รวมถึงการจดัวาง
อุปกรณ์ต่างๆให้ลูกค้าสามารถบรกิารตนเองได้ง่ายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สกึเกิดความประทบัใจเมื่อเข้ามาในร้าน 
เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจทัง้โดยรวม ดา้นความ          
พงึพอใจ ดา้นความคุม้ค่า และดา้นความพงึพอใจทีเ่หนือความคาดหวงัในการมาใชบ้รกิารรา้นแมคโดนลัด ์24 ชัว่โมง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ในการท าการศกึษาครัง้ต่อไป ควรที่จะมกีารเปรยีบเทยีบความพงึพอใจระหว่างกลุ่มผู้บรโิภคที่มาใช้
บรกิารรา้นแมคโดนัลด ์24 ชัว่โมงกบัรา้นแมคโดนัลดท์ีเ่ปิดใหบ้รกิารในเวลาปกต ิเพื่อทีจ่ะไดผ้ลการวจิยัทีม่ขีอบเขต
กวา้งมากยิง่ขึน้ 
  2.  ในการท าการศกึษาครัง้ต่อไปควรที่จะศกึษาภาพลกัษณ์ และทศันคติของผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อ
รา้นแมคโดนัลด์ 24 ชัว่โมงดว้ย เพื่อที่จะได้น าผลการวจิยัไปใช้ในการปรบัปรุงภาพลกัษณ์และสรา้งทศันคติทีด่ขีอง
ผูบ้รโิภคต่อไป และน ามาปรบักลยุทธท์างการตลาดใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความพอใจยิง่ขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                      
รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื 
และตรวจแก้ไขบกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ครัง้นี้ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการจนเสรจ็เรยีบร้อย
สมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกิุล และรองศาสตราจารยศ์ริวิรรณ 
เสรรีตัน์ ทีก่รุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพแบบสอบถาม รวมถงึใหค้ าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องกนัเป็นประโยชน์ ตลอดจนท่านคณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ           
คณะสงัคมศาสตร ์และคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็น
ประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีส่ละเวลาอนัมคี่าของท่านมา ณ ทีน่ี้ดว้ย และคุณศโิรตม ์
ศลิปเดช ผูช้่วยเกบ็ขอ้มลูงานวจิยัครัง้นี้ 
 คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจ ัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อ                  
คุณชชัวาลย ์พฤกษาวนกจิ และคุณสุภาวด ีพฤกษาวนกจิ คุณพ่อคุณแม่ทีใ่หค้วามรกั ความเอาใจใส่ รวมถงึก าลงัใจ 
และการสนบัสนุนการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอดจนกระทัง่ประสบความส าเรจ็ในการศกึษาครัง้นี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2539). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรงุเทพฯ: วสิทิธพ์ฒันา. 
[2] วริุฬ พรรณเทว.ี (2542). ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย 
        ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน. วทิยานิพนธ ์วท.ม. (สง่เสรมิการเกษตร). เชยีงใหม:่ บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
[3] Schiffman, Leon G; & Kanuk, LeslieLazer. (1994). Consumer Behavior. 5th ed. New Jersey:  
        Prentice-Hall. 
[4] กลัยา วานิชยบ์ญัชา. ( 2545). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. พมิพค์รัง้ที ่5. กรงุเทพฯ:  
        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
[5] นยันา โภคพลู. (2550). ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ 
        รา้นซานตา เฟ่ สเตก็ ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
 
 
 



 14 

[6] โสภา ข าศริ.ิ (2546). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารฟาสตฟู้์ด “เคเอฟซ”ี ในเขตกรุงเทพมหานคร.   
        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
[7] ประวทิย ์ตระกลูเกษมสขุ. (2547). ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคไอศกรมีของลกูคา้ในรา้น IBERRY  
        กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 
 
 
 
 
 
 


