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บทคัดย อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาการรับรูคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอ ความพึงพอใจและ

ความจงรักภักดีตอรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

คือ นักทองเท่ียวท่ีมารับประทานรานอาหาร กับรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช จํา นวน 435 ตัวอยาง สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ เครื่องมือท่ี

ใชคือแบบสอบถามและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบ วา  คุณภาพการบริการ ดานความเอาใจใสลูกคาเปน

รายบุคคล มีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมาเปน ดานการรับประกัน ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความ

รวดเร็วใน การตอบสนอง ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผู ใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช  

ตามลําดับ ในขณะท่ี ดานความไววางใจ ไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ ผูใชบริการ  อีกท้ัง คุณภาพการบริการ 

ดานการรับประกันมีอิทธิพลตอ ความจงรักภักดีของผูใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ  ดานความเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความไววางใจ ในขณะท่ี ดานความ

รวดเร็วในการตอบสนอง ไมมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ  
 

คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ, ความจงรักภักด ี

 

Abstract 

The objectives of this research were to study perception of service quality influencing 

customer satisfaction and royalty of food stalls’ buyers along the footpath of China Town in 

Bangkok.  The 435 samples used in the study were tourists buying food stalls along the footpath 

of China Town in Bangkok.  The questionnaire and interviews were used as tools of the research.  

Service quality on empathy had the most influence and that on assurance, tangible things, and 

responsiveness had influence respectively, while that on reliability had no influence on toward 

satisfaction of the food stalls’ buyers. Furthermore, service quality on assurance had the most 

influence and that on empathy, tangible, reliability had influence respectively while that on 

responsiveness had no influence toward royalty of the food stalls’ buyers.. 
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1. บทนํา 

กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทย เปนศูนยกลางความเจริญในทุกดาน เปนศูนยกลางการ

ปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ระบบขนสง รวมท้ังการติดตอกับนานาชาติ เหตุผลหลักท่ีเหลานักทองเท่ียวพากัน

เลือกกรุงเทพมหานครเปนสถานท่ีแรก คือ กรุงเทพฯ มีแหลงทองเท่ียวท่ี นาสนใจมากมายและหลากหลายประเภท 

เปนเมืองแหงสีสันท้ังในยามคาคืนและยามกลางวัน เต็มไปดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตรและความรูรอบตัว แหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก วัดตางๆ หอศิลป และโบราณสถานตางๆ แมดูผิวเผินกรุงเทพฯ จะเปนเมืองท่ีเต็มไปดวยตึก

คอนกรีตและตึกสูงแตกรุงเทพฯ ก็ยังมีแหลงทองเท่ียวแหลง จับจายซื้อของ และแหลงอาหารตาง ๆ โดยเฉพาะ  ยาน

เยาวราช  

นักทองเท่ียวท้ังคนไทยและชาวตางชาติสวนใหญมักคุนช่ือ “เยาวราช” หรือ “ไชนาทาวน” เปนชุมชนคนจีน

ท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกกลางเกาะรัตนโกสินทรในประเทศไทย จากสถิ ติ เยาวราชติดอันดับท่ี 1 ในการจัด

อันดับ 10 สถานท่ีท่ีมีการเช็คอินมากท่ีสุดในประเทศไทย  ซึ่งมียอดเช็คอินสูง ถึง 49,214 ครั้ง โดยท้ิงหางอันดับสอง

กวาเทาตัว (www.painaidii.com, 2556) และยังไดรับการจัดอันดับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจลํา ดับท่ี 54 จาก

เว็บไซต tripadvisor (www.tripadvisor.com) ซึ่งเปนเว็บไซตทองเท่ียวท่ีใหญท่ีสุดในโลก ดวยความเคยชินของ

ผูคน นักทองเท่ียว พอคา เถาแกท้ั งเกาและใหม ถือไดวาถนนสายน้ีเปนแหลงจุดประกายความสมหวัง การสราง

ตระกูลและสรางนักธุรกิจระดับประเทศมาหลายรุน และยังเปนถนนท่ีเปนจุดสรางความสุขหลายรูปแบบใหผูคนท้ังใน

เรื่องของประวัติศาสตร และเปนยานท่ีมีรานทองมากกวา 130 รานคาทาใหถนนเยาวราชเป นแหลงสายทอง รวมถึง

เปนศูนยรวมอาหารคุณภาพดีท้ังอาหารสด อาหารแหง และรานอาหารตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ ซึ่งดึงดูดนักชิมท้ัง

ชาวไทยและชาวตางชาติ (นายยั้งคิด, 2555) 

ถึงแมวาถนนเยาวราชจะไดรับการยกยองวาเปนท่ีช่ืนชอบของนักทองเท่ียวแลวแตเน่ื องจากปจจุบัน

รานอาหารรถเข็นริมทางเทาถนนเยาวราชมีความสํา คัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

การศึกษาคุณภาพการบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการของรานอาหารรถเข็นริมทางเทา ปรับปรุงคุณภาพใหดี

ข้ึนในทุกๆ ดาน สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวและเปนการรักษาวิถีชุมชนชาวเยาวราช ทํา ใหเศรษฐกิจของประเทศถูก

ผลักดันไปสูเศรษฐกิจภาคบริการเปนพ้ืนฐานท่ีสํา คัญควบคูกับการแขงขันท่ีมากข้ึนและยังเปนการเตรียมรับมือกับ 

AEC ท่ีภาครัฐพยายามผลักดันให “ชุมชนถนนเยาวราช ” เปนหน่ึงในตนแบบดานวัฒนธรรมอันหลากหลาย เพ่ื อตอ

ยอดเตรียมพรอมสู AEC อีกดวย การวัดคุณภาพการบริการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและเปนการ ยกระดับ

มาตรฐานรานอาหาร เพ่ือสงมอบบริการใหกับลูกคาใหสูงข้ึนตามความตองการของลูกคาท่ีสูงข้ึนโดยใชแบบจํา ลอง

การสงมอบบริการใหลูกคาใน 5 ดานหลัก SERVQUAL ของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry คือ ความ

นาเช่ือถือ การตอบสนอง การใหความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส และรูปลักษณทางกายภาพ  (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1985) และ วงศกร คํา เพ่ิม ท่ีไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล ตอการใชบริก ารรานอาหาร

เวียดนามของประชาชน อํา เภอเมือง จังหวัดเชีย งใหม พบวา ลักษณะ ทางกายภาพหรือสิ่ง ท่ีสัมผัสได มองเห็นได มี

ความจําเปนตอรานอาหาร ทําใหสรางความพึงพอใจ ในการบริการท่ีลูกคาไดรับ  (วงศกร คําเพ่ิม , 2553) และครรชิต 

ยศพรไพบูลย ศึกษาเรื่องการวัดคุณภาพบริการรานอาหาร Fast Food ใน 5 ดานหลักของ SERVQUAL พบวา 

ความรวดเร็วในการตอบสนอง สามารถวัดคุณภาพการบริการของรานอาหาร Fast Food ได (ครรชิต ยศพรไพบูลย , 

2551) พิเชฐ ลาภานุพัฒน ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของนักทองเท่ียว 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา การเลือกใชบริการรานอาหารของนักทองเท่ียวในดานความอรอย ถูกสุขลักษณะ 

มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ  (พิเชฐ ลาภานุพัฒน , 2545) นอกจากน้ัน ยุวนิตย ทิศสกุล ศึกษาเรื่องปจจัยสวน



ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารในจังหวัดเชียงราย พบวา การเอาใจใส

ลูกคา มีอิทธิพลตอผูใชบริการมาก ท่ีสุด และยังสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอรานอาหารตามไปดวย  (ยุวนิตย ทิศ

สกุล, 2545) กมลลักษณ  อัศวตั้งเสถียร ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการกับ ความ

จงรักภักดีตอตราสินคา พบวา ข้ันตอนกระบวนการใหบริการของพนักงาน การใหบริการดวยความสุภาพ สงผลตอ

ความจงรักภักดีอยางสูง  (กมลลักษณ อัศวตั้งเสถียร , 2555) กฤษดา ออนสมบุญ  ไดศึกษาเรื่องความจงรักภักดีและ

ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอภาพลักษณของซุปเปอรสโตรในเขตกรุงเทพฯ พบวา การรับประกันสินคากอใหเกิดความ

นิยมเพ่ิมข้ึนอยางมาก ทํา ใหเกิดความจงรักภักดีในรานน้ัน ๆ ดวย  (กฤษดา ออนสมบุญ , 2551) นอกจากน้ัน 

Helgesen และ Nesset ยืนยันวาความพึงพอใจของลูกคาเก่ียวของกับการท่ีลูกคาพึงพอใจตอรานอาหาร  ราคา

คาอาหาร พนักงาน รสชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งความพึงพอใจน้ันสงผลทําใหลูกคาเกิดความเต็มใจท่ีจะใชบริการ ซึ่งมี

การแสดงออกโดยการพูดในทางบวกเก่ียวกับบริการใหคนอ่ืนฟง แนะนําใหเพ่ือนหรือญาติมาใชบริการและตั้งใจ ท่ีจะ

ใชบริการ ทํา ใหสามารถสรุปไดวา หากลูกคารับ รูถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมากข้ึนแลว ยอมทํา ใหเกิดความ

จงรักภักดีของลูกคาท่ีมากข้ึนตามไปดวย 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาเปนสาเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจท่ีจะทํา การศึกษาการรับรูคุณภาพ การบริการท่ีสงผลตอ

ความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอรานอาหารรถเข็นริมทางเทายาน เยาวราชในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหทราบถึง

คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอรานอาหารริมทางเทา เพ่ือนํา มาเปนขอมูลหรือเปนแบบอยางในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวอ่ืนๆ แหลงรานอาหารริมทางเทาอ่ืนๆ ของประเทศตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการ อันไดแก ความนาเช่ื อถือ (Reliability) ตอบสนอง 

(Responsiveness) การสรางความมั่นใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส (Empathy) รูปลักษณทางกายภาพ 

(Tangibles) ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 2) เพ่ือศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการ อันไดแก ความ

นาเช่ือถือ (Reliability) ตอบสนอง (Responsiveness) การสรางความมั่นใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส 

(Empathy) รูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) ท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ 3) เพ่ือศึกษาปจจัย

ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของรานอาหารริมทางเทายานเยาวราช สมมติฐานงานวิจัย 

คือ 1) คุณภาพการใหบริการท่ีสงผลทางบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารริมทางเทายานเยาวราช 2) 

คุณภาพการใหบริการท่ีสงผลทางบวกตอความจงรักภักดีของผูใชบริการรานอาหารริมทางเทายานเยาวราช 3) ความ

พึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารริมทางเทายานเยาวราชท่ีสงผลตอความจงรักภักด ี

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

(Semi–Structure Interview) การวิจัยเชิงปริมาณใชการบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชในการอธิบายขอมูล

เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 



(Multiple Regression Analysis)  

 

4. อุปกรณและวิธีการ 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักทองเท่ียวท่ีมารับประทานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช 

โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 435 ชุด (Yamane, 1967) เลือกกลุมตัวอยางแบบ ไม

อาศัยความนาจะเปน (Non–Probability Sampling) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ลักษณะของกลุมท่ีเลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามใหกับ

ผูใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราชในเขตถนนเยาวราชท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก ผลการ

วิเคราะหคาความเท่ียง (Reliability) ของมาตรวัด คือ 0.727 – 0.863 ระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแตกรกฎาคม 

2556 ถึงพฤศจิกายน 2556 

 

5. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 21–30 ป มีสถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพนักศึกษา ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001–20,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอคุณภาพการบริการ มิติดานสิ่งท่ีสัมผัสไดอยูในระดับสูง มี

คาเฉลี่ย 3.44 โดยรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราชดูสะอาดตามีความเปนระเบียบเรียบรอย มีระดับ การ

รับรูมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.62 มิติดานความไววางใจอยูในระดับสูง โดยรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราชมี

ทาทีเปนมิตรตอนักทองเท่ียว มีระดับการรับรูมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.60 มิติดานความรวดเร็วในการ

ตอบสนองอยูในระดับสูง โดยลูกคาสามารถเดินทางมายังรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราชไดอยางสะดวก มี

ระดับการรับรูมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.28 มิติดานการรับประกันอยูในระดับสูง โดยรานอาหารรถเข็นริม

ทางเทายานเยาวราชใชวัตถุดิบอยางมีมาตรฐาน มีระดับการรับรูสูงสุด มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.57 มิติดานการเอา

ใจใสลูกคาเปนรายบุคคลอยูในระดับสูง โดย รานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราชใสใจในการใหบริการกับทาน

เปนรายบุคคล มีระดับการรับรูสูงสุด มีคาเฉลี่ย 3.17  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการ ดานความเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล มีอิทธิพลตอความ

พึงพอใจมากท่ีสุด (สัมประสิทธ์ิบีตา = 0.242) รองลงมาเปน ดานการรับประกัน ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความ

รวดเร็วในการตอบสนอง มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช และ

สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจไดประมาณรอยละ 56.90 ในขณะท่ี ดานความไววางใจ ไมมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คุณภาพการบริการ ดานการ

รับประกัน (สัมประสิทธ์ิบีตา = 0.242) มีอิทธิพลตอ ความจงรักภักดีของผูใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทา

ยานเยาวราชมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ดานความเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความไววางใจ 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของความจงรักภักดีไดประมาณรอยละ 34.80  ในขณะท่ี ดานความรวดเรว็ในการ

ตอบสนอง ไมมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยเชิง

คุณภาพพบวา นักทองเท่ียวท่ีมารับประทานอาหารร านรถเข็นยานเยาวราชเห็นดวยในเรื่อง 1) คุณภาพของอาหาร 

2) การบริการของรานอาหารรถเข็น 3) การเอาใจใสลูกคา 

 



 

6. อภิปรายผล 

ปจจัยคุณภาพการบริการท้ัง 5 ดาน พบวา ท้ัง 5 ดาน คือ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานความไววางใจ ดานความ

รวดเร็วในการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคา เปนรายบุคคล พบวา ปจจัยท่ีสามารถนํา ไปสู

ความพึงพอใจ มีอยู 4 ดาน คือ ดานสิ่งท่ีสัมผัสไดดานความไววางใจ ดานการรับประกัน และดานการเอาใจใสลูกคา

เปนรายบุคคล และพบวาปจจัยท่ีสามารถนําไปสูความจงรักภักดีไดน้ัน มีอยู 3 ดาน คือ ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ดานการ

รับประกัน และดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล 

ปจจัยดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคลน้ันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารรถเข็น

ริมทางเทายานเยาวราช เ ปนลําดับท่ี 1 มีอิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจากการบริการ มีข้ันตอนการทางานอยางชัดเจน 

จริงใจ และเต็มใจใหบริการแกลูกคา ดูแลเอาใจใสลูกคา เขาใจ ความตองการของลูกคาไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาวิจัยของ ยุวนิตย ทิศสกุล (2545) พบวา การเอาใจใสลูกคา มีอิทธิพลตอผูใชบริการมากท่ีสุด  สวน

ปจจัยดานการรับประกันน้ันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช 

เปนลําดับท่ี 2 เน่ืองจากวาผูใชบริการจะใชบริการรานไหนน้ันจะตองมกีารใหบริการท่ีถูกสุขลักษณะ ใชวัตถุดิบท่ีได

มาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ พิเชฐ  ลาภานุพัฒน (2545) พบวา การเลือกใชบริการรานอาหารของ

นักทองเท่ียวในดานความอรอย ถูกสุขลักษณะ มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ  สวนปจจัยดานสิ่งท่ีสัมผัสไดน้ันมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทายานเยาวราช เปนลํา ดับท่ี 3 เน่ืองจากวา 

ผูใชบริการจะใชบริการรานท่ีสรางสิ่งท่ีสัมผัสไดใหกับลูกคาไมวาจะเปนเรื่องของช่ือเสียงของราน ราคาท่ีเหมาะสม มี

ตัวเลือกหลายหลาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วงศกร คํา เพ่ิม (2553) พบวา ลักษณะทางกายภาพหรือสิ่ง

ท่ีสัมผัสได มองเห็นได มีความจํา เปนตอรานอาหาร ทํา ใหสรางความพึงพอใจในการบริการท่ีลูกคาไดรับ ปจจัยดาน

ความรวดเร็วในการตอบสนองน้ันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารรถเข็นริมทางเทายาน

เยาวราช เปนลํา ดับท่ี 4 เน่ืองจากวาผูใชบริการจะใชบริการรานไหนน้ันจะตองมีความรวดเร็วในการใหบริการ 

ระยะเวลาในการรออาหารตองอยูในเวลาท่ีกําหนด และตองมีการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับการ

ศึกษาวิจัยของ ครรชิต ยศพรไพบูลย (2551) พบวา ความรวดเร็วในการตอบสนอง สามารถวัดคุณภาพการบริการ

ของรานอาหาร Fast Food ได 

 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะคุณภาพการใหบริการดานสิ่งท่ีสัมผัสไดรานอาหารยานเยาวราช แตละรานควรมีการนํา เสนอ

เก่ียวกับสิ่งท่ีสัมผัสไดเพ่ิมข้ึน เชน รสชาติอาหาร วัสดุ อุปกรณทํา อาหารท่ีจอดรถเพ่ือคอยอํานวยความสะดวกแก

ลูกคามากข้ึน สวนขอเสนอแนะคุณภาพการบริการ ดานความไววางใจ รานอาหารยานเยาวราชแตละรานควรรักษา

คุณภาพของรสชาติ คุณภาพอาหาร ทํา ใหลูกคาเกิดความไววางใจ มั่นใจในคุณภาพอาหารของรานอาหารใหดียิ่งข้ึน  

ขอเสนอแนะคุณภาพการใหบริการดานความรวดเร็วในการตอบสนองรานอาหาร ยานเยาวราชแตละรานควร ควร

ลดระยะเวลาในการรอท่ีน่ังหรือรออาหาร เพ่ือเนนย้ําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจอยางตอเน่ืองและจงรักภักดีตอ

รานคาจากรุนสูรุน งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาวิจัย หลักของเครื่องมือ SERVQUAL กับธุรกิจอ่ืนๆ เชน สายการบิน 

ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน  
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