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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยไ์ดเ้ร่ิมกอ่ตั้งเป็นวิทยาลยัครูบุรีรัมย ์ดว้ยความตอ้งการของ
ราชการและประชาชนจงัหวดับุรีรัมย ์น าโดยผูว้่าราชการจงัหวดับุรีรัมย ์(นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์) 
และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดับุรีรัมย ์ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประเทศท่ี
ก  าลงัขาดแคลนครูอยา่งหนกั จึงตอ้งเร่งรัดการผลิตครูให้เพียงพอแกค่วามตอ้งการ วิทยาลยัครูได้
เร่ิมกอ่ตั้งเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2514  เพ่ือสร้างอาคารเรียน 1 หลงั ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
ถนน ไฟฟ้า และประปา  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยเ์ป็นมหาวิทยาลยัของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ตั้งอยู่ในจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นวิทยาลยัราชภฏัอนัดบั 1 ของภาคอีสาน และติด 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ โดยจดัอนัดบัให้มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยอ์ยู่อนัดบัท่ี 35 ของ
วิทยาลยัในประเทศ และอยูอ่นัดบัท่ี 4,543 ของโลก 

โรงอาหารเป็นสถานท่ีประกอบอาหารไวส้ าหรับบริโภค อาหารจึงมีความส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์ ซ่ึงการบริโภคอาหารเพ่ือร่างกายเจริญเติบโตและสามารถด ารงชีวิตอยูโ่ดย
ปกติสุข ในการบริโภคอาหารส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาคือ ความสะอาด ความปลอดภยั ปราศจากเช้ือ
โรคและสารเคมีต่าง ๆ ท่ีเป็นอนัตรายหรืออาจเป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ
อนามยัและการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภค การบริโภคท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล อาหารจึงไม่หมายความ
เพียงแต่บริโภคเขา้ไปแลว้ไม่กอ่ให้เกดิโรคหรือโทษในระยะเวลาปัจจุบนัเท่านั้น ยงัหมายถึงจะตอ้ง
ไม่มีพิษภยัท่ีเป็นโทษหรือกอ่ให้เกดิโรคในระยะยาวหรือในอนาคตอีกดว้ย 

ผูว้ิจยัในฐานะท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์พบว่าในบางช่วงเวลาศูนยอ์าหารมีผู ้
เขา้มาใชบ้ริการนอ้ยมากจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ซ่ึง
ผลการศึกษาวิจยัส่วนหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์น าไปปรับปรุงการบริการและเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
วางแผนการบริหารเพ่ือน าไปสู่การพฒันาการให้บริการของศูนยอ์าหาร ให้เป็นสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารท่ีไดรั้บความสะดวกสบายในการนัง่รับประทานอาหาร ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการพึงพอใจในเร่ือง
ของคุณภาพอาหาร ประทบัใจในการบริการของเจา้หนา้ท่ี และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการไดร้ับความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนท าให้ศูนยอ์าหารเป็นสถานท่ีท่ีจ าหน่ายอาหาร 
และส่ิงอ่ืนใดท่ีใชใ้นการประกอบอาหารสะอาดถูกหลกัอนามยั ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะเพ่ือให้ตรง
ตามมาตรฐานของศูนยอ์าหารและร้านคา้ 
 



1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(4) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

 
1.3 สมมตฐิานการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(4) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย  

ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจดว้ย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ ขอบเขตดา้นประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้น้ีคือ นักศึกษาท่ีมาใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ขอบเขตดา้นการใชต้วัอยา่ง โดยส ารวจมาแลว้พบว่าประชากรในมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์มีทั้งส้ิน 11,702 คน วิธีการสุ่มตวัอยา่งและใชจ้ านวน 385 คน ซ่ึงจ านวนน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนด
กลุ่มตวัอยา่งใช้โปรแกรมSPSS สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลคือ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ในระยะเวลาในการท าวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563  

 
 



   

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
ตวัแปรตน้  ไดแ้ก ่ดา้นคุณภาพ ดา้นการบริการ ดา้นราคา และดา้นสภาพแวดลอ้ม  
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก ่ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
 

1.5 ค าถามวิจัย 

(1) ปัจจยัดา้นคุณภาพของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
อยา่งไร 

(2) ปัจจยัดา้นบริการท่ีดีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งไร 
(3) ปัจจยัดา้นราคาท่ีส่งผลต่อความเหมาะสมของปริมาณอยา่งไร  
(4) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของศูนยอ์าหารอยา่งไร 
 

กรอบแนวคิด 
การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร 

โดยสรุปแนวคิดในการวิจยัระหว่างตวัแปรตน้ตวัแปรตาม ดงัภาพท่ี 1 
 
          ตวัแปรต้น                                                                             ตวัแปรตาม 
 (Independent Variable)                                                         (Dependent Variable) 
 
- ปัจจยัดา้นคุณภาพ  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
- ปัจจยัดา้นการบริการ ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏั                 
- ปัจจยัดา้นราคา บุรีรัมย ์
- ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของตวัแปร 

 

 

 

 

 



1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

นักศึกษา หมายถึง ผูท่ี้เรียนอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยแ์ละลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2562 

ความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์อาหาร หมายถึง การแสดงความรู้สึกในทางบวกต่อ
ส่ิงท่ีไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูรั้บบริการ หรือมีความรู้สึก
ชอบพอใจท่ีไดรั้บการบริการของศูนยอ์าหาร ดงัน้ี 

- ด้านคุณภาพ คือ คุณภาพของเคร่ืองปรุงคือตอ้งสะอาดและใหม่ ความสะอาดของภาชนะ
อุปกรณ์บรรจุอาหาร จาน ชาม ช้อน ความพอใจในมาตรฐานและคุณค่าอาหาร 

- ด้านการบริการ คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ความรวดเร็วในการบริการและถูกต้อง ความกระตือรือร้นในการบริการของเจา้หนา้ท่ี  

- ด้านราคา คือ ความพึงพอใจในราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ียติุธรรม มีป้ายบอกราคาท่ี
ชดัเจน 

- ด้านสภาพแวดล้อม คือ ความพึงพอใจในการบริการในศูนยอ์าหาร ในเร่ืองความสะอาด
ของพ้ืนทางเดินในศูนยอ์าหาร ความสะอาดของโต๊ะ เกา้อ้ี ความเพียงพอของเกา้อ้ีส าหรับนัง่
รับประทานอาหาร 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(4) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
 

 

 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

ส าหรับงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์ซ่ึงผูว้ิจยัท าการศึกษา ถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก ีย่วขอ้งเพ่ือน าไปก  าหนดเป็นกรอบแนวคิด

และตั้งสมมติฐานงานวิจยั ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นคุณภาพ 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีดา้นบริการ 

1.3 แนวคิดและทฤษฎีดา้นราคา 

1.4 แนวคิดและทฤษฎีดา้นสภาพแวดลอ้ม 

1.5 แนวคิดและทฤษฎีดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร  

ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีด้านคุณภาพ 

ความหมายของคุณภาพ 

อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล  และคณะ (2541) ได้ศึกษาขั้ นตอนการท ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ

รูปแบบส าหรับบริการสุขภาพ กล่าวถึงความหมายคุณภาพ คือ ภาวะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้สินค้า

หรือบริการ เราอาจเรียกผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการว่าลูกค้าซ่ึงหมายถึงท่ี พ่ึงพิงการท างานของเราการท่ี

ผลงานของเราจะเป็นคุณประโยชน์ต่อลูกคา้ไดน้ั้นจะตอ้งท าในส่ิงท่ีควรท าให้ถูกต้องตั้ งแต่เร่ิมแรก 

(do right thing right since the first time) การท าในส่ิงท่ีควรท าคือ การแกปั้ญหาหรือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกค้า การท าให้ถูกต้องตั้ งแต่เร่ิมแรก คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิค

หรือมาตรฐานวิชาชีพ เราอาจจ าแนกคุณภาพเป็นคุณภาพท่ีต้องมี(must be quality) และคุณภาพท่ี

ประทบัใจ (attractive quality) คุณภาพท่ีตอ้งมีคือส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัหากไม่ไดรั้บจะเกดิความไม่พึง

พอใจคุณภาพท่ีประทับใจคือส่ิงท่ีเกนิความคาดหวงัของลูกค้า หากไม่ได้รับกจ็ะไม่รู้สึก แต่เม่ือ



ไดร้ับแลว้จะรู้สึกประทบัใจ การพฒันาคุณภาพจะตอ้งให้ความส าคญักบัคุณภาพท่ีต้องมีเป็นอนัดับ

แรก และจดัให้มีคุณภาพท่ีประทบัใจหากเป็นไปได ้เราอาจจ าแนกคุณภาพบริการสุขภาพออกเป็น

มิติต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ความรู้ความสามารถ (competency) ของผูใ้ห้บริการ 

2. ความเหมาะสม (appropriateness) ของการให้บริการเป็นการปฏิบัติตามข้อบ่งช้ีหรือ

ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ9 

3. ประสิทธิผล (effectiveness) ของการให้บริการ ได้แกก่ารท่ีผูป่้วยรอดชีวิต หายจากการ

เจ็บป่วย ไม่มีความพิการ 

4. ประสิทธิภาพ (efficiency) ของการให้บริการ ได้แกก่ารใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้

ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

5. ความปลอดภยั (safety) ไดแ้กก่ารท่ีไม่เกดิอนัตรายหรือภาวะแทรกซอ้น 

6. การเขา้ถึงบริการหรือมีบริการให้เม่ือจ าเป็น (accessibility) 

7. ความเท่าเทียมกนัในการรับบริการ (equity) 

8. ความต่อเน่ือง (continuity) 

หลกัการส าคญัของการพฒันาคุณภาพ คือ การมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้การ

ปรับกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองโดยการใชข้อ้มูลและความคิดสร้างสรรค์ การ

ท างานเป็นทีม และการท่ีผูน้ ามีบทบาทในการช้ีน าและสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม คุณภาพจะตอ้งเกดิ

จากความมุ่งมัน่ของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนท างานในหนา้ท่ีของตนให้ดีท่ีสุด ในระบบงานท่ีซบัซ้อน 

เช่น โรงพยาบาล ตอ้งอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญของผูป้ฏิบติังานจ านวนมากและหลากหลาย

วิชาชีพความร่วมมือและการประสานงานระหว่างผูใ้ห้บริการจึงมีความจ าเป็นต่อการให้บริการท่ีมี

คุณภาพการพฒันาคุณภาพเป็นการจดัระบบงานของแต่ละหน่วยงาน และระบบงานท่ีเช่ือมต่อ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การจดัระบบงานดงักล่าวจะตอ้งอาศยัการท างานเป็นทีม ทั้งทีมภายใน

หน่วยงาน ทีมระหว่างหน่วยงาน ทีมระหว่างวิชาชีพ ทีมระหว่างผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร 

พีรสิทธ์ิ ค านวณศิลป์ (2541) ไดก้ล่าวถึง คุณภาพการบริการว่า บริการท่ีดีหรือมีคุณภาพนั้น

จะต้องไม่ท าให้ผูร้ับบริการเสียเวลาในการรอคอยนาน ผูใ้ห้บริการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการ

ทกัทายโอภาปราศรัย และเป็นกนัเองกบัผูร้ับบริการหรือท่ีว่า “หน้าไม่งอ รอไม่นาน วาจาไพเราะ



เสนาะหู” นอกจากเกณฑด์งักล่าวแลว้ ยงัมีเกณฑใ์นการวดัคุณภาพบริการท่ีเก ีย่วข้องกบัส่ิงแวดลอ้ม 

หรือสถานท่ีให้บริการท่ีเรียกว่า “5ส” คือ แสง สี เสียง สะอาด และสะดวก ซ่ึงหมายความว่าสถานท่ี

ให้บริการจะต้องมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ หรือเหมาะสม สถานท่ีให้บริ การจะต้องมีส่ิงท่ีเป็นท่ี

สอดคลอ้งกบัชนิดของบริการ เช่น สถานบริการ สาธารณสุขควรมีสีขาวสะอาด เสียงของสถาน

บริการกค็วรจะไม่มีความดงัหรืออึกทึกไม่เหมาะสม เช่น โรงพยาบาลควรจะมีเสียงเงียบสงบ โรง

มหรสพกค็วรจะมีเสียงดังไพเราะ ความสะอาดเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการทุกคนต้องการ เช่น สถาน

บริการสาธารณสุขต้องให้บริการท่ีสะอาด และท้ายท่ีสุดคือ ความสะดวก ได้แก ่สถานท่ีตั้ งของ

สถานบริการนั้นต้องมีความสะดวกในการติดต่อหรือเข้ารับบริการ ไม่ตั้ งอยู่ห่างไกล เช่น อยู่ใน

ชนบท หรือขาดความสะดวกในการไปรับบริการ สรุปกคื็อ ความยากในการพฒันาคุณภาพของการ

บริการและการบริหารเพ่ือให้บริการมีคุณภาพนั้นอยู่ท่ีการทราบความต้องการ ความคาดหวัง 

ค่านิยม และรสนิยมของผูใ้ชบ้ริการ 

สุนนัทา ทวีผล (2550) กล่าวไวว้่า ในการพิจารณาความส าคญัของบริการ  

อาจพิจารณาไดใ้น 2 ดา้น ไดแ้ก  ่

1. ถา้มีบริการท่ีดีจะเกดิผลอยา่งไร 

2. ถา้บริการไม่ดีจะมีผลเสียอยา่งไร บริการท่ีดีจะส่งผลให้ผูร้ับบริการมีทัศนคติ อนัไดแ้ก ่

ความคิด และความรู้สึก ทั้งต่อตวั ผูใ้ห้บริการและหน่วยงานท่ีให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ 

ความชอบ ความพึงพอใจ ดงัน้ี 

1. มีความช่ืนชมในตวัผูใ้ห้บริการ 

2. มีความนิยมในหน่วยงานท่ีให้บริการ 

3. มีความระลึกถึงและยนิดีมาขอรับบริการอีก 

4. มีความประทบัใจท่ีดีไปอีกนานแสนนาน  

5. มีการบอกกล่าวไปยงัผูอ่ื้นแนะน าให้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

6. มีความภกัดีต่อหน่วยงานท่ีให้บริการ 

7. มีการพูดถึงผูใ้ห้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี  

 

 



แนวคิดและทฤษฎีด้านบริการ 

การให้บริการเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญัในการบริหารงานภาครัฐท่ีตอ้งให้บริการแก ่

ประชาชนผูม้าติดต่อราชการจากการศึกษาความหมายของการบริการ พบว่ามีผูใ้ห้ความหมายของ

การบริการ ไวด้งัน้ี 

ความหมายของการบริการ 

     ราชบณัฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายของการบริการไวว้่า หมายถึง การปฏิบติัรับใช้

การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใชบ้ริการ การบริการคือกจิกรรมหรือกระบวนการในการ

ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคล หรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้

ไดร้ับความสุขและความสะดวกสบาย หรือเกดิความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น โดยมี

ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ไม่สามารถจบัตอ้งไดไ้ม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรม และ

ไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ทั้งยงัเกดิจากความเอ้ืออาทร มีน ้ าใจไมตรีเป่ียม

ดว้ยความปรารถนาดีช่วยเหลือเก ือ้กูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอ

ภาค  

อรุณทิพย ์วรชีวนั (2545) หลกัในการให้บริการนั้น ต้องตอบสนองความตอ้งการของ

บุคคลส่วนใหญ่โดยด าเนินการไปอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอเท่าเทียมกนัทุกคน ทั้งยงัให้ความ

สะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรและไม่สร้างความยุง่ยากให้แกผู่ใ้ชบ้ริการมากจนเกนิไป 

 ธีระ อมัพรพฤติ (2542) การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูร้ับบริการ

มากท่ีสุด คือการให้บริการท่ีไม่ค านึงถึงตวับุคคลหรือเป็นการให้บริการท่ีปราศจากอารมณ์ไม่มี

ความชอบพอและไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองหลกัการให้บริการท่ีดีไวว้่า มีหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1. ให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของส่วนใหญ่ 

2. ให้บริการโดยยดึหลกัความสม ่าเสมอ 

3. ให้บริการโดยยดึหลกัความเสมอภาค 

4. ให้บริการโดยยดึหลกัประหยดั 

5. ให้บริการโดยยดึหลกัความสะดวก 

จากการพิจาณาแนวคิดเก ีย่วกบัการให้บริการแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของการให้บริการ

นั้น คือการสร้างความพึงพอใจแกผู่ใ้ชบ้ริการดงันั้นการท่ีจะวดัว่าการให้บริการบรรลุเป้าหมาย



หรือไม่วิธีหน่ึงคือการวดัความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ เพราะการวดัความพึงพอใจน้ีเป็น

การตอบค าถามว่าหน่วยงานมีหนา้ท่ีให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ

ประชาชนไดห้รือไม่ เพียงใด อยา่งไร พอสรุปความหมายของการบริการไดว้่า เป็นการปฏิบติัรับใช้

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของลูกคา้ บริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้งได ้

หรือแสดงความเป็นเจา้ของไดแ้ต่สามารถท่ีจะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษา

ลูกคา้ไวไ้ด้ 

         ชยัพล เขมปัญญานุรักษ์ (2544) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการไวว้่า การบริหาร

หรือกระบวนการกจิกรรมในการส่งมอบจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูร้ับบริการ  

        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการไวว้่า การบริการเป็น

กจิกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของลูกคา้  

        Weber (1947) การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด 

คือการให้โดยไม่ค านึงถึงตวับุคคลหรือท่ีเรียกว่า Fine Lra ET Studio กล่าวคือ การให้บริการแบบ

ไม่ใชอ้ารมณ์และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษแต่ทุกคนตอ้งไดร้ับการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั

ตามหลกัเกณฑท่ี์มีอยูใ่นสภาพท่ีเหมือนกนั  

      จินตนา บุญบงการ (2536)ไดนิ้ยามค าว่า “บริการ” ไวว้่าบริการ คือ ส่ิงท่ีจับ สัมผสั แตะ

ตอ้งได้ยาก และเส่ือมสูญสภาพไปได้ง่ายบริการจะท าข้ึนทันทีและส่งมอบให้ผูบ้ริการทันทีหรือ

เกอืบจะทันที บริการ (Service) คือ พฤติกรรม หรือกจิกรรม หรือการกระท าท่ีบุคคลหน่ึงท าให้ 

หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการอ่ืนนั้น 

วีรพงษ ์เฉลิมจิรรัตน์ (2542) นิยามแห่งค าว่าบริการในสายตานักปฏิบัติ มีนักบริหารงาน

บริการบางแห่งจะสรรหาความหมายดี ๆ จ านวนหน่ึงมารวมกนั โดยมีอกัษรตัดหน้าติดกนัแลว้อ่าน

ว่า Service พอดี และ 10 ใช้อบรมแกพ่นักงานบริการของตนเองว่า “บริการ” ผูใ้ดมีคุณลกัษณะ 7 

ประการ แลว้การประการท่ีดีนั้น จะไม่มีวนัตกงานเด็ดขาด คุณลกัษณะ7 แห่งการบริการท่ีดีนั้น มี

ดงัน้ี 

S =Smiling & Sympathy ยิม้แยม้ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบาก

ยุง่ยากของลูกคา้ 



E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากลูกคา้อยา่งรวดเร็วทันใจ โดยมิทันได้

เอ่ยปากเรียกหา 

R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือ ให้เกยีรติลูกคา้ 

V = Voluntaries Manner ลกัษณะการให้บริการแบบสมคัรใจและเต็มใจท ามิใช่ท าแบบเสีย

มิได ้

I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผูใ้ช้บริการและเสริมภาพพจน์

ขององค์กรดว้ย 

C = Courtesy กริยาอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนนอ้มถ่อมตน 

E = Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการมากกว่า

ท่ีคาดหวงัเสมอ 

           เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพฒันกจิ  (2548) ให้ค านิยามว่าการบริการ 

หมายถึง กจิกรรมหน่ึงหรือ ชุดของกจิกรรมหลายอยา่ง ท่ีเกดิข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

หรือวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือให้ผูร้ับบริการเกดิความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปล่ียนแปลง

และพฒันาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการบริการ 

ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ (2549) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กจิกรรมของ

กระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Goods)ของธุรกจิให้กบัผูร้ับบริการโดยสินค้าท่ี

ไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547)ได้ให้ความหมายของการบริการไวว้่ากจิกรรมประโยชน์หรือ

ความพึงพอใจ ท่ีจัดท า ข้ึนเพ่ือเสนอขาย หรือกจิกรรมท่ีจัดท า ข้ึนรวมกบัการขายสินค้าจาก

ความหมายดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้่าการบริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. ผลิตภณัฑบ์ริการ เป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูข้ายจดัท าข้ึนเป็น

ผลิตภณัฑรู์ปแบบหน่ึงเพ่ือสนองความตอ้งการแกผู่บ้ริโภค เช่น การนวดเพ่ือผ่อนคลายกลา้มเน้ือ

การตรวจและรักษาโรค การจดัท่ีพกัในรูปแบบต่าง ๆ การให้ความรู้และพฒันาทกัษะในสถานศึกษา

ต่าง ๆ การให้ค าปรึกษาในการบริหารธุรกจิ หรือการให้ความบนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ  

2. การบริการส่วนครบ เป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูข้ายจดัท าข้ึนเพ่ือ

เสริมกบัสินคา้เพ่ือให้การขายและให้สินคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น บริการติดตั้งเคร่ืองซักผา้



หลงัการขาย การตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศตามระยะเวลา หรือการให้ค าแนะน าในการใชง้าน

เคร่ืองพิมพใ์ห้มีประสิทธิภาพ หรือการฝึกอบรมใช้เคร่ืองจกัรในการผลิตให้กบัลูกคา้  

แนวคิดและทฤษฎีด้านราคา 

              ความหมายของการรับรู้คุณค่าของปัจจยัดา้นราคา 

            Williams & Soutar (2009) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้คุณค่าของปัจจยัดา้นราคา

คือการวดัมูลค่าทางอารมณ์ มูลค่าทางสงัคม มูลค่าทางการเงินและมูลค่าความแปลกใหม่  

            Overby & Lee (2006) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้คุณค่าของปัจจยัดา้นราคา 

หมายถึง คุณค่าท่ีรับรู้ดา้นความคุม้ค่า การตดัสินใจ หรือการประเมินราคาของลูกคา้ข้ึนอยูก่บัการ

เปรียบเทียบ การรับรู้ประโยชน์ และค่าใชจ่้ายท่ีไดร้ับจากผลิตภณัฑ์ หรือบริการ  

          Boksberger & Melsen (2011) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้คุณค่าของปัจจยัดา้น

ราคา คือ คุณค่าท่ีรับรู้ดา้นความคุม้ค่าการประเมินคุณค่าท่ีถูกก  าหนดโดยอารมณ์ หรือความชอบ 

และการประเมินมูลค่าทางสงัคมของบุคคล 

 

แนวคิดและทฤษฎีด้านสภาพแวดล้อม 

ความหมายสภาพแวดล้อม นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้ม โดย

กล่าวถึงความส าคญัและความหมายของสภาพแวดลอ้มไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 

อรณุ รักธรรม (2536) ได้กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายในองค์การเป็นบรรยากาศของ

องค์การ หมายถึง กลุ่มคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มของงานบุคคล ผูป้ฏิบติังานอยูรั่บรู้ทั้ งโดยตรง

และทางออ้ม เช่น ทศันคติค่านิยม ปทสัถาน และความรู้สึกของคนท างานในองค์การท่ีเกดิข้ึนบ่อยๆ  

อุทยั  เลาหวิเชียร (2543) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้มของงาน คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงาน ส่ิงแวดล้อมของงานท่ีส าคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ ลูกค้า คู่

แข่งขนั ผูผ้ลิต และหน่วยงานควบคุม 

พิทยา บวรวฒันา (2544) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่นอก

องค์การ อนัไดแ้ก ่ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สภาพการเมือง ลกัษณะของสังคม โครงสร้างของกฎหมาย 

นิเวศวิทยาและวฒันธรรม 



ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มขององค์การ หมายถึง ปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบองค์การและสามารถส่งผลกระทบ ต่อการท างานและการเข้าถึงทรัพยากรท่ีหา

ยาก ไดแ้ก ่วตัถุดิบ คนงานท่ีมีความเช่ียวชาญ ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีการ

สนบัสนุนจากลูกคา้และผูมี้ส่วนร่วม สถาบนัการเงิน และคู่แข่ง เป็นตน้ 

สาคร สุขศรีวงศ ์(2550) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายใน คือปัจจัยต่าง ๆท่ีอยู่ในองค์การ

และสามารถควบคุมได้คือ ระบบงาน ผูมี้ส่วนได้เสียในองค์การ ส่ิงอ านวยความสะดวก และ

วฒันธรรมองค์การ 

จากความหมายของสภาพแวดล้อมท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถท่ีจะสรุปได้ว่ า

สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเราในขณะท่ีปฏิบัติงานทั้ งส่ิงมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต

หรือท่ีสามารถสมัผสัจบัตอ้งไดแ้ละไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้งไดซ่ึ้งมีผลต่อผูป้ฏิบติังานและผูเ้รียน  

 

แนวคิดและทฤษฎีด้านความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงานท่ีบรรลุ

เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ อนัเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการ

ของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์ มีผูใ้ห้ความหมายความว่า “ความพึงพอใจ” ไวด้งัน้ี 

สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต์ (2540 ) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยนิดีท่ีไดรั้บความตอบสนองความต้องการในส่ิง ท่ีขาดหายไป 

หรือส่ิงท่ีท าให้เกดิความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก  าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของ

บุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกจิกรรมใดๆ นั้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถ

จ าแนกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายท่ีเก ีย่วขอ้งกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือผูร้ับบริการ 

(Customer satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผูใ้ห้บริการ ดงัน้ี 

1. ความหมายของความพึงพอใจของผูบ้ริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยาม

ของความพึงพอใจของผูร้ับบริการเป็น 2 นยั คือ 10 



1.1 ความหมายท่ียดึสถานการณ์การซ้ือเป็นหลกั ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ

เป็นผลท่ีเกดิข้ึนเน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึงมกัพบ

ในงานวิจยัการตลาดท่ีเนน้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

            1.2 ความหมายท่ียึดประสบการณ์ เก ี่ยวกบั เคร่ืองหมายการค้า เป็นหลัก ให้

ความหมายว่า  ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกดิ ข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้ งหมดของ

ประสบการณ์หลายๆอยา่งท่ีเก ีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรืออีกนัยหน่ึงคือ 

ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

2. ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูบ้ริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองค์กร

ความพึงพอใจในการท างานจะมีผลต่อความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จใน

การด าเนินงานบริการข้ึนอยู่กบักลยุทธ์ การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกดิ

ความรู้สึกท่ีดีและประทับใจ ในการบริการท่ีได้รับจนติดใจและกลับมาใช้บริการเป็นประจ า

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตลอดจนผูป้ฏิบติังานถือเป็นเร่ืองส าคญั เพราะความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการตลาด เพ่ือความกา้วหน้าและการ

เติบโตของธุรกจิบริการอยา่งไม่หยดุย ั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงกล่าว

ไดว้่า ความพึงพอใจมีความส าคัญต่อผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ลกัษณวรรณ พวงไมม่ิ้ง (2545) 

ความพึงพอใจเป็นแนวความคิด หรือทัศนคติอย่างหน่ึง เป็นสภาวะรับรู้ภายในซ่ึงเกดิจากความ

คาดหวงัไวว้่าเม่ือทางานช้ินหน่ึงแลว้จะไดรั้บรางวลัอยา่งใดอยา่งหน่ึงถา้ไดรั้บตามท่ีคาดหวงั ความ

พึงพอใจกจ็ะเกดิข้ึน แต่ถา้รางวลัต ่ากว่าอินทรียท่ี์คาดหวงักจ็ะท าให้เกดิความไม่พึงพอใจ 

ลกัษณวรรณ พวงไมม่ิ้ง (2545) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตท่ีปราศจาก

ความเครียด ทั้ งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้ นได้รับการ

ตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะนอ้ยลงความพึงพอใจกจ็ะเกดิข้ึนและในทางกลบักนั 

ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกดิข้ึน 

 

 

 



Vroom (1964) กล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกนัได้เพราะ

ทั้ งสองค าน้ีจะหมายถึง ผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทัศนคติด้านบวกจะ

แสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจส่ิงนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พอใจ

นั้นเอง 

จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผูใ้ห้ไวต้ามกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยพอสรุปได้ว่าความ

พึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือมีความช่ืนชอบ

พอใจต่อการท่ีบุคคลอ่ืนกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอบสนองความต้องการของบุคคลหน่ึงท่ี

ปรารถนาให้กระท าในส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะเกดิข้ึนกต่็อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ

ให้แกบุ่คคลนั้นได ้แต่ทั้ งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนัหรือมีความพึง

พอใจมากนอ้ยข้ึนอยู่กบัค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีท าให้เกดิความพึง

พอใจตลอดจนส่ิงเร้าต่าง ๆ ซ่ึงอาจสามารถท าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกนัได้ เช่น ความ

สะดวกสบายท่ีได้รับความสวยงาม ความเป็นกนัเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ

ตอบสนองในส่ิงท่ีตอ้งการและความศรัทธา เป็นตน้ 

Millet (1954) กล่าวว่า เป้าหมายส าคญัของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนโดยมีหลกัและแนวทาง คือ การให้บริการอยา่งเสมอภาค หมายถึง 

ความยติุธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่าคนทุกคนเท่าเทียมกนั ดังนั้นประชาชนทุก

คนจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมกนัในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกดีกนัในการ

ให้บริการประชาชนจะไดร้ับการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้มาตรฐานในการให้บริการ

เดียวกนัการให้บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะ

จะตอ้งตรงต่อเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถา้ไม่มีการ

ตรงต่อเวลา ซ่ึงจะตอ้งสร้างความไม่พอใจให้แกป่ระชาชนการให้บริการอยา่งเพียงพอ หมายถึง การ

ให้บริการสาธารณะต้องมีลกัษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม 

Millet เห็นว่า ความเสมอภาค หรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถา้มีจ านวนการให้บริการ

ไม่เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีให้บริการสร้างความไม่ยติุธรรมให้เกดิข้ึนแกผู่รั้บบริการ 

 การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ โดย

ยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยดึความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่า จะให้บริการ 



หรือหยุดบริการเม่ือใดกไ็ด้และการให้บริการอย่างกา้วหน้า (Progressive Service) หมายถึง การ

ให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมผลิตภาพในการ

ให้บริการในการเพ่ิมผลิตภาพของการให้บริการสามารถท าได้หลายวิธี คือ การให้พนักงานท างาน

มากข้ึน หรือมีความช านาญสูงข้ึนโดยจ่ายค่าจา้งเท่าเดิม เพ่ิมปริมาณการให้บริการ โดยยอมสูญเสีย

คุณภาพบางส่วนลง เช่น หมอตรวจคนไข้มีจ านวนมากข้ึน โดยลดเวลาท่ีใช้ส าหรับแต่ละรายลง 

เปล่ียนบริการน้ีให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพ่ิมเคร่ืองมือเขา้มาช่วย 

และสร้างมาตรฐานการให้บริการ เช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตนเอง การ

ให้บริการท่ีไปลดการใชบ้ริการหรือสินคา้อ่ืน ๆ เช่น บริการซักรีดเป็นการลดบริการจ้างคนใช้หรือ

การใชเ้ตารีด การออกแบบบริการให้มีคุณภาพมากข้ึน เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกก ิง้จะช่วยลดการใช้บริการ

การรักษาพยาบาลลง การให้ส่ิงจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษทั เช่น ร้าน

ขายอาหารแบบให้ลูกคา้ช่วยตวัเองธุรกจิท่ีให้บริการท่ีต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ

ต้องระมดัระวงัไม่ให้เกดิภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ รวมทั้ งรักษาระดับความพึง

พอใจของลูกคา้ 2 ลกัษณะความพึงพอใจ ลกัษณะความพึงพอใจผูว้ิจัยได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย

ท่ีเก ีย่วขอ้งและไดน้ ามาเสนอลกัษณะของความพึงพอใจของนักวิชาการต่างๆ ดงัน้ี 

สุรศกัด์ิ นาถวิล (2544 ) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 

2.1 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวก ของบุคคลหรือส่ิง

หน่ึงส่ิงใด บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจ จ าเป็นตอ้งมีการปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การ

ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ส่วนบุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอ่ืนและส่ิงต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวนัท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์รับรู้ เรียนรู้ ส่ิงท่ีไดรั้บการตอบสนองแตกต่างกนัไป 

และหากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นไปตามความตอ้งการกจ็ะกอ่ให้เกดิความพึงพอใจ 

2.2 ความพึงพอใจเกดิจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีได้รับ

จริงในสถานการณ์ บริการกอ่นท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดกต็าม มกัจะมีมาตรฐานของการบริการนั้น

ไวใ้นใจอยูก่อ่นเสมอแลว้ ซ่ึงมีแหล่งอา้งอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติท่ียึดถือต่อบริการประสบการณ์

ดั้งเดิมท่ีเคยใชบ้ริการ การบอกเล่าของผูอ่ื้น การรับทราบข้อมูล การรับประกนับริการจากโฆษณา 

การให้ค ามัน่สญัญาของผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีผูใ้ช้บริการเหล่าน้ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน



ท่ีผูร้ับบริการ ใชเ้ปรียบเทียบกบับริการท่ีไดร้ับในวงจร ของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความ

จริง ส่ิงท่ีผูบ้ริการไดรั้บความรู้เก ีย่วกบัการบริการท่ีไดรั้บการบริการ คือ ความคาดหวงัในส่ิงท่ีคิดว่า

ได้รับ (Expectations) น้ีมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผู ้

ให้บริการและผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีได้รับจริงใน

กระบวนการบริการท่ีเกดิข้ึน (Performance) กบัความหวงัเอาไวห้ากส่ิงท่ีได้รับเป็นไปตามความ

คาดหวงัถือว่าเป็นการยนืยนัท่ีถูกตอ้ง (Confirmation) กบัความคาดหวงัท่ีมีผูร้ับริการย่อมเกดิความ

พึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว แต่ถา้ไม่เป็นไปตามคาดหวงัอาจจะสูงหรือต ่ากว่านับว่าเป็นการ

ยืนย ันท่ีคลาด เค ล่ือน (Disconfirmation) ความคาดหวังดังก ล่าวทั้ ง น้ี ช่วงความแตกต่า ง 

(Discrimination)ท่ีเกดิข้ึนจะช้ีให้เห็นระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้ายืนยนั

เบ่ียงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถา้ไปในทางลบแสดงถึงความไม่พอใจ  

ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฐานารี สุขประเสริฐ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหาร ความคิดเห็นของ

ลูกคา้ต่อการบริหารจดัการร้านอาหาร และความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการร้านอาหาร 2) 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารจดัการร้านอาหาร และความพึงพอใจของลูกคา้ใน

การใชบ้ริการร้านอาหารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหาร และ

3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารของลูกคา้ 

และความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารจดัการกบัความพึงพอใจของลูกค้า

ในการใช ้บริการร้านอาหาร กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารริมแม่น ้ า ในเขตเกาะ

เมือง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 384 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ ค่าไคสแควร์ และ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ 

โดยก  าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ผลการวิจยัพบว่า 1) ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหาร ส่วน

ใหญ่ รู้จกัร้านอาหารน้ีจาก เพ่ือน/ญาติแนะน า มีวตัถุประสงค์ท่ีมาใชบ้ริการ เพ่ือชมทิวทัศน์ริม

แม่น ้ า มีความถ่ีของการใชบ้ริการ 2 - 4 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโดยประมาณ 500 - 

1,000 บาท ต่อคร้ัง ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 18.01 น.-22.00 น. และช่วงวนัท่ีไปใชบ้ริการ วนัเสาร์–วนั

อาทิตย ์ลูกคา้มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการในดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองค์การ ดา้นการ

จูงใจ และดา้นการควบคุม โดยรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ลูกคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ



ร้านอาหารดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบริการ และดา้น

บุคลากรโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 2) ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี

ระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการร้านอาหาร ดา้นการวางแผน ดา้นการจูงใจ และดา้นการ

ควบคุม แตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และ ดา้นสถานท่ี แตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีมาใชบ้ริการ ความถ่ี

ของการใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโดยประมาณต่อคร้ัง ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจใน 

ดา้นการบริการ และ ดา้นบุคลากร แตกต่างกนั และ3) ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ ไดแ้ก ่อาย ุ

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ร้านอาหาร เก ีย่วกบัการรู้จกัร้านอาหารน้ี วตัถุประสงค์ท่ีมาใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใช้บริการ

โดยประมาณต่อคร้ัง และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ และความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการบริหารจดัการ

ร้านอาหาร ดา้นการจูงใจมีความสมัพนัธ์และมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ

ร้านอาหาร ดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบัต ่า 

รามณรงค์ นิลก  าแหง  (2559) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ของ

โรงแรมท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการ

ร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ของโรงแรม 3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ของ

โรงแรม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึง

พอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดย

ใชลู้กคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาสองม้ืออาหาร คือ ม้ือกลางวนัและม้ือเยน็เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 400 คน ใชส้อบถามในการเกบ็ขอ้มูลสถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test F-test และทดสอบสมมุติฐานดว้ยสถิติไค-สแควร์ (Chi-square : x^2) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 21-30 ปีมากท่ีสุดมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพรับ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกจิและมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมการมาใชบ้ริการส่วนใหญ่

มารถยนต์ส่วนตวัโดยเลือกมาใชบ้ริการในวนัจนัทร์มากท่ีสุดคือ ม้ือกลางวนั ชอบรับประทาน

อาหารไทยและมาใชบ้ริการ 2-3 คร้ังต่อเดือนค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังประมาณ 500 บาท โดยเลือกท่ีจะ

มาใชบ้ริการเพราะ รสชาติของอาหารมาเป็นอนัดบัแรก โดย ส่ือข่าวสารท่ีสนใจมากท่ีสุดคือ 

เวบ็ไซต์ทางโรงแรมผลการทดสอบดา้นความพึงพอใจการใชบ้ริการร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ของโรงแรม 



โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้น

ผลิตภณัฑ/์บริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาดตามล าดบัผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ของโรงแรมแตกต่างกนั และพฤติกรรมการใชบ้ริการมี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ของโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

กนัทิมา ติรภู  (2560) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบั

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารริมน ้ าในเขตเกาะเมือง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกจิร้านอาหารริมน ้ าใน

เขตเกาะเมือง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงจ าแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคล โดยเกบ็ขอ้มูลเก ีย่วกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารริมน ้ า จากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มาใช้

บริการร้านอาหารริมน ้ าในเขตเกาะเมือง จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .91 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

ไดแ้ก ่ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดว้ยค่าสถิติที และวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบดว้ยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบรายคู่ โดยการทดสอบ

ดว้ยวิธีแอลเอสดี โดยก  าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหว่าง 21–30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ

อิสระ/ธุรกจิส่วนตวั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25 ,000 บาท พฤติกรรม การใชบ้ริการ

ร้านอาหารริมน ้ า ส่วนใหญ่ ชอบรับประทานอาหารภาคกลาง เลือกใชบ้ริการร้านอาหารเพราะ

บรรยากาศดี โดยเพ่ือนแนะน า ซ่ึงมีการใชบ้ริการร้านอาหารคร้ังละ 3–5 คน วนัท่ีเขา้ใช้บริการ

ร้านอาหาร คือ แลว้แต่สะดวก ในช่วงเวลา 19.01–22.00 น. และรับประทานอาหารนอกบา้นโดย

เฉล่ียต่อเดือนไม่แน่นอน โดยเสียค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 500–1,000 บาท ซ่ึงผูบ้ริโภคมีระดบัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารริมน ้ า ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ในการใชบ้ริการร้านอาหารริมน ้ า ซ่ึงจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มี



ระดบัพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารริมน ้ าในเขตเกาะเมือง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ไม่แตกต่างกนั 

วรุณยพุา อศัวโกวิทพงศ ์ (2562)  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการ

รับรู้ประโยชน์และความน่าเช่ือถือของการรีวิวร้านอาหารจากส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้กลุ่มนักท่องเท่ียว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเคย

อ่านรีวิวร้านอาหารจากส่ือสงัคมออนไลน์และใช้บริการร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียวของจังหวดั

เชียงราย จ านวน 375 คน เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก ่ค่าร้อย

ละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ 

การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ประชากรท่ี

เคยอ่านรีวิวร้านอาหารจากส่ือสังคมออนไลน์กอ่นไปใช้บริการร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียวของ

จงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ท าการค้นหาข้อมูล

ผ่านทาง Facebook, Wongnai และ Google ตามล าดับ มีวตัถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลเรียง

ตามล าดบั คือ (1) เพ่ือดูรูปภาพบรรยากาศในร้านอาหาร (2) เพ่ือดูรูปภาพหน้าตาของอาหาร และ 

(3) เพ่ืออ่านค าวิจารณ์ของผูเ้คยมาใช้บริการ ความคิดเห็นด้านประสบการณ์ในการอ่านรีวิว

ร้านอาหารจากส่ือสงัคมออนไลน์พบว่าระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก ่(1) ข้อมูล

ของการรีวิวมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจไปใชบ้ริการร้านอาหาร (2) ได้ข้อมูลท่ีส าคัญจากการอ่าน

ข้อมูลการรีวิวของคนอ่ืน และ (3) การอ่านรีวิวท าให้มีความมั่นใจมากข้ึนกอ่นไปใช้บริการ

ร้านอาหาร ในดา้นความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก ่

(1) พึงพอใจท่ีเลือกมาร้านอาหารตามท่ีไดอ่้านในรีวิว (2) พึงพอใจในบรรยากาศของร้านอาหารท่ี

ตรงกบัท่ีอ่านในรีวิว และ (3) พึงพอใจต่อพนกังานของร้านอาหารท่ีใชบ้ริการตามท่ีได้อ่านรีวิว จาก

การวิเคราะห์ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 2 กลุ่ม คือ 

องค์ประกอบท่ี 1 เรียกว่าความน่าเช่ือถือของข้อมูล และองค์ประกอบท่ี 2 เรียกว่าประโยชน์ของ

ขอ้มูล จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ความน่าเช่ือถือของข้อมูล

และประโยชน์ของขอ้มูลมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มนักท่องเท่ียว ผลจากการ

ทดสอบสมมติฐานลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวกบัพฤติกรรมการรีวิวร้านอาหารจาก



ส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า เพศ อาย ุ

ระดบัรายได ้และ ระดับการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัระดับความคิดเห็นต่อประสบการณ์ในการ

อ่านรีวิวร้านอาหารจากส่ือสงัคมออนไลน์ นอกจากน้ีเพศ อายุ ระดับรายได้ และ ระดับการศึกษา มี

ความสัมพันธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารหลงัจากท่ีอ่านรีวิวจากส่ือสังคม

ออนไลน์ 

วาริสา จันทรารัศมี  (2559) เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ

ร้านอาหารแม่ศรีเรือนและร้านโกทิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ (2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจการ

ใชบ้ริการร้านอาหารแม่ศรีเรือนและร้านโกทิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ และสร้างดัชนีเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจการใช้บริการร้านอาหารแม่ศรีเรือนและร้านโกทิ จังหว ัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี

กรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์จากแนวคิดดัชนีช้ีวดัความพึงพอใจ ACSI วิธีการส ารวจ เกบ็

ข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 401 คน จากผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี และ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การวิเคราะห์ตัวแปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบด้วย t-test, F-test, และการวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้

บริการร้านอาหารแม่ศรีเรือนและร้านโกทิ จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

ความคาดหวงัต่อบริการ มุมมองต่อคุณภาพบริการ มุมมองคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจโดยรวม

ของบริการท่ีไดร้ับ การแนะน าบริการ และความภกัดีต่อบริการ และ 2) ความคาดหวงัต่อบริการ 

เป็นปัจจยัเร่ิมตน้ส่งผลเชิงบวกต่อมุมมองต่อคุณภาพบริการ และทั้ งสองปัจจัยน้ี จะส่งผลเชิงบวก

ต่อเน่ืองไปยงัมุมมองคุณค่าของบริการคือ คุ ้มค่าเงิน โดยท่ีปัจจัยทั้ งสามปัจจัย จะส่งผลเชิงบวก

ต่อเน่ืองไปยงัความพึงพอใจโดยรวมของบริการท่ีได้รับ ซ่ึงจะส่งผลเชิงบวกต่อการแนะน า และ

ส่งผลเชิงบวกต่อความภกัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 

ศิริพร หนูนอ้ย (2559) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ( 1 ) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจกบัความภกัดีของการให้บริการธุรกจิร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท Inter Brand และ National 

Brand และ ( 2 ) เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท Inter Brand และ 

National Brand และสร้างดัชนีเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท 

Inter Brand และ National Brand วิธีดาเนินการวิจยั ใชว้ิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประยุกต์ใช้แบบ



จาลองวดัความพึงพอใจ ( American Customer Satisfaction Index : ACSI ) ทาการเกบ็ข้อมูลด้วย

แบบสอบถามออนไลน์ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ วดัความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคโดยใช้มาตรวดั Likert Scale ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบโดยทาการวิเคราะห์

ปัจจยั ( Factor Analysis ) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลกั ( Principal Component Analysis : PCA ) 

และการวิเคราะห์ Cronbach Alpha ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จากลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่น FUJI และร้าน ZEN ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จานวน 823 คน 

และเปรียบเทียบปัจจยัต่าง ๆ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรทดสอบด้วยวิธี Independent Sample 

t - test และการทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัยด้วยการทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์ ( Pearson 

Correlation ) ผลการวิจยัพบว่า ( 1 ) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจกบัความภกัดีของการให้บริการ

ธุรกจิร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท Inter Brand และ National Brand มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

ความคาดหวงัต่อบริการ มุมมองต่อคุณภาพบริการ มุมมองคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจโดยรวม

ของบริการท่ีไดร้ับ การแนะนาบริการ และความภกัดีต่อบริการ และ ( 2 ) ความคาดหวงัต่ อบริการ 

เป็นปัจจยัเร่ิมตน้ส่งผลเชิงบวกต่อมุมมองต่อคุณภาพบริการ และทั้ งสองปัจจัยน้ี จะส่งผลเชิงบวก

ต่อเน่ืองไปยงัมุมมองคุณค่าของบริการ คือ คุ ้มค่าเงิน โดยท่ีปัจจัยทั้ งสามปัจจัย จะส่งผลเชิงบวก

ต่อเน่ืองไปยงัความพึงพอใจโดยรวมของบริการท่ีได้รับ ซ่ึงจะส่งผลเชิงบวกต่อการแนะนา และ

ส่งผลเชิงบวกต่อความภกัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

บุญงอกงาม เอ่ียมศรีปลัง่  (2553) การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของพ่อค้า แม่ค้าท่ีมีต่อการบริหารจัดการตลาดโคยก ี ๊และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการหรือ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการบริหารจัดการตลาดโคยก ี ๊เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จดัการในทศันะของพ่อคา้ แม่คา้ ผูม้าใชบ้ริการหรือนักท่องเท่ียวท่ีมาแวะซ้ือสินค้าท่ีตลาดยามเยน็

โคยก ี ๊อ าเภอเมือง จังหวดัราชบุรี ด้วยวิจัยเชิงปริมาณโดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตัวอย่างท่ี

เก ีย่วข้องกบัตลาดโคยก ี ๊วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม ส าเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

พ่อคา้ แม่คา้ท่ีมาขายท่ีตลาดโคยก ี ๊ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉล่ียต ่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี พกัอยูท่ี่ราชบุรี ขายของท่ีตลาดโคยก ีเ๊ป็นอาชีพเสริม เป็นธุรกจิส่วนตัว 

มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001-10,000 บาท สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการส่งเสริมการขาย

โดยวิธีลดราคาสินค้า สินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายจะผลิตเองเพ่ือจ าหน่าย จะมาขายในวันศุกร์ เสาร์ 



อาทิตย ์เปิดขายในช่วงเวลา 15.00 – 22.00 น. สินคา้จะขายดีในวนัเสาร์ ส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปขายท่ี

อ่ืน เหตุท่ีมาขายท่ีโคยกีเ๊พราะไม่ตอ้งไปขายไกลบา้น และตอ้งการหารายไดพิ้เศษ ส่วนความคิดเห็น

ในการบริหารจดัการตลาดโคยก ีอ๊ยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนมากในเร่ือง ความกวา้งของช่อง

การเดินชมสินคา้ วนัเวลาท่ีจดัตลาด ความสะอาดของสถานท่ี อากาศถ่ายเทบริเวณตลาดได้ดี กลุ่มผู ้

มาใชบ้ริการตลาดหรือนกัท่องเท่ียว มีความพึงพอใจมากในการบริหารจดัการตลาดโคยก ี ๊จัดเรียงได ้

10 อนัดับ คือ 1.การจัดกจิกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล เช่น ลอยกระทง 2.ช่วงวนั เวลาท่ีจัดตลาด 

(15.00-22.00) 3.วนัท่ีจดัตลาด (ทุกวนัศุกร์-เสาร์-อาทิตย)์ 4.อากาศท่ีถ่ายเทดีของตลาด 5.ความพึง

พอใจในรสชาติอาหาร 6.ความเหมาะสมของสถานท่ีจัด 7.ขนาดพ้ืนท่ีในการจัดตลาด 8.มีความพึง

พอใจในราคาสินคา้ 9.ความหลากหลายของสินคา้ 10.ความกวา้งของช่องทางเดินชมสินค้า ปัญหา

ส่วนใหญ่ท่ีพบทั้งพ่อคา้ แม่คา้ และผูม้าใชบ้ริการหรือนักท่องเท่ียว คือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ถา้มีท่ี

จอดรถจะต้องเดินไกล การขายสินค้าท่ีซ ้ ากนัมาก เช่น เส้ือผา้ จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้มีคนมา

เท่ียวตลาดโคยกีไ๊ม่มากเท่าท่ีควรเป็น 

นันทพร คงดารา  (2559) การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ (1)เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ผู้บ ริ โภค ท่ี มีผลต่อความสัมพันธ์ในการใช้บ ริกา รร้านอาหารญี่ ปุ่ นฟูจิ และ เซน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร (2)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความ

จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิและร้านอาหารเซน โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัย

ประยกุต์จากแนวคิดดัชนีวดัความพึงพอใจ ACSI (American Customer Satisfaction Index) วิธีการ

ส ารวจ เกบ็ข้อมูลด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 478 ตัวอย่าง จากผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิและร้านอาหารญี่ปุ่นเซนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือตอบแบบสอบถามและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบด้วย t-test, f-test,

และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation) ผลการวิจัยพบว่า 1)ผูบ้ริโภคมีความพึง

พอใจต่อบริการของร้านอาหารญี่ปุ่นเซนสูงกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) 

ความคาดหวงั การรับรู้คุณภาพ และการรับรู้คุณค่ามีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ 3) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการและข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการมี

ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงผลดังกล่าวสามารถตีความได้ว่ า 



ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี จะให้ขอ้เสนอแนะต่อธุรกจิเพ่ือใช้ในการพฒันาและปรับปรุงบริการให้ดี

ข้ึน 

พชัรี ฉันท์ศิริรักษ ์(2554) การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อคุณ

ค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ และความ จงรักภกัดีของลูกคา้ร้านกะทิครัวไทย มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกค้าร้านกะทิครัวไทย 

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อคุณค่าท่ีรับรู้ของลูกค้าในการใช้บริการร้านกะทิครัว

ไทย 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าร้านกะทิ

ครัวไทย 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้ท่ีมีต่อความจงรักถกัดีในการใช้บริการของลูกค้าร้าน

กะทิครัวไทย 5) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการของ

ลูกคา้ร้านกะทิครัวไทย และ 6) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของ

คุณภาพการบริการต่อคุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีของลูกค้าร้านกะทิครัวไทยท่ี

พฒันาข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์วัแปรท่ีศึกษาในคร้ัง

น้ี ไดแ้ก ่คุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสมัผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ ความรวดเร็ว 

การรับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ตวัแปรคั่นกลาง ได้แก ่คุณค่าท่ีรับรู้ของลูกค้า

ร้านกะทิครัวไทย และความพึงพอใจของลูกคา้ร้านกะทิครัวไทย ตวัแปรตาม ได้แกค่วามจงรักภกัดี

ของลูกคา้ร้านกะทิครัวไทยผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการวิจยัเชิงประจักษ ์

ใชแ้บบสอบถามเป็น เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเข้ามารับประทานอาหารท่ีร้าน

กะทิครัวไทย จ านวน 320 คนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่การแจกแจงความถ่ี การหา

ค่าเฉล่ีย การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการศึกษาพบว่า 1. คุณภาพ

การบริการในมิติการรับประกนัมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าท่ีรับรู้ของลูกค้าร้านกะทิครัว ไทย 2. 

คุณภาพการบริการในมิติการรับประกนัมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกะทิ ครัว

ไทย 3. คุณภาพการบริการในมิติการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง

พอใจ ของลูกคา้ร้านกะทิครัวไทย 4. คุณค่าท่ีรับรู้ของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ร้านกะทิครัวไทย 5. ความพึงพอใจในการใชบ้ริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ร้านกะทิครัวไทย ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้ร้านกะทิครัวไทยมุ่งเน้นคุณภาพการ

บริการในมิติการรับประกนั และมิติ การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ท้ายท่ีสุดร้านกะทิครัวไทย



ควรให้ความส าคญัในดา้นคุณภาพการบริการเพ่ือท าให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณค่า อนัจะกอ่ให้เกดิความพึง

พอใจต่อร้านกะทิครัวไทย และเกดิความจงรักภกัดีต่อร้านกะทิครัวไทยในท่ีสุด 

สุนันทา  ปรีชาวุฒิว ัฒน์ (2557)  การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของส่วน

ประสมทางการตลาด ในการใช้บริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสวนอาหาร

แป๊ะฮก คลองสอง เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ริโภค

หรือผูม้าใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลองสอง จ านวนทั้งหมด 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ One way ANOVA ผลการศึกษา พบว่า

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสวนอาหารแป๊ะฮก คลอง

สอง อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ค าส าคัญ: พฤติกรรมในการใช้บริการ , ความพึงพอใจ, สวน

อาหารแป๊ะฮก คลองสอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative research 
Methodology) ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์วิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 
กรอบแนวคิด 

เพ่ือให้ผลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา
และไดก้  าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 4 สมมติฐาน ไดแ้ก ่

สมมตฐิานที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนย์
อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

สมมตฐิานที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

สมมตฐิานที่ 3 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนย์
อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

สมมตฐิานที่ 4 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน
11,702 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ จ านวน 385 คน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษา โดยก  าหนดขอบเขตไว ้ดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ ศูนยอ์าหารภายในมหาวิทยาลยั ด าเนินงานอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี   
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
 



 
2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

2.1 ประชากร คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ชั้นปีท่ี 1-5  
      จ านวน 11,702 คน 
2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์จ านวน 385 คน  
      (เปิดตาราง) 
 

เคร่ืองมอืการวิจัย 

เป็นแบบสอบถามใช้สอบถาม นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ใช้สอบถามสมาชิกกลุ่ม มี 2 ลกัษณะ คือ ค าถามแบบก  าหนดให้ตอบหรือแบบปลายปิดและ
ค าถามแบบเปิดโอกาสให้ผูต้อบร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์คือ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา คณะ ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อสปัดาห์  

ตอนที่ 2 เป็นขอ้มูลเก ีย่วกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert) 
แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั คือ 

มากท่ีสุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
นอ้ย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

เป็นค าถามเก ีย่วกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นคุณภาพ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นการบริการ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นราคา 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 5 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเดียวกบัการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะใน

การใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์  



การสร้างแบบสอบถามเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลการวิจยั มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก ีย่วขอ้ง และน ามาสร้างเป็นนิยามตัว
แปร 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์
อาหาร ซ่ึงครอบคลุมนิยามท่ีก  าหนด โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการท าวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 3 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
แนะน า  

ขั้นตอนท่ี 4 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าไปใชท้ดลอง (Try Out) นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30  คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ตาม
วิธีการครอนบาค (Cronbach) โดยการใชส้ัมปะสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coeficient) ไดค้วามเช่ือมัน่
เท่ากบั .832 - .871 

ขั้นตอนท่ี 5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมาณผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ มีดงัน้ี 
1. การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยดูจากค่า 
Cronbach’s alpha จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.6 (Cohen.1983 : 251) ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’s alpha 
เท่ากบั .832 - .871 และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูท่ีค่า Factor loading ของ
แต่ละตวัแปรจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป (Custavo Carlo and Branddy Randall. 2002 : 35) 
การศึกษาคร้ังน้ีค่า Factor loading เท่ากบั .601 - .865 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก ีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นสงัคมของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก ่ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากสมุดบันทึกท่ีบันทึกไว ้โดยใช้การสงัเกต และ
การวิเคราะห์เบ้ืองตน้มาประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยต่อไปเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การศึกษา
และกรอบแนวคิดท่ีก  าหนดไว ้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการตีความสร้างขอ้มูลแบบอุปนยั
โดยผูศึ้กษาจะกระท าไปพร้อมกบักระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล อยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
การศึกษา 



ตารางที่ 3.1 ผลของการวัดความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมอื  
 

โครงสร้างตวัแปร ค่าน า้หนักปัจจัย สัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค (∞) 

ปัจจัยด้านคุณภาพ 

1.ท่านคิดว่ามีความรวดเร็วในการให้บริการ 
2.ท่านคิดว่ามีความสด ความร้อนของอาหาร 
3.ท่านคิดว่ามีความเป็นมาตรฐานของอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
4.ท่านคิดว่ามีความสะอาดของภาชนะบรรจุ
อาหาร 
5.ท่านคิดว่ามีเคร่ืองปรุงมีความสะอาดมี
ชอ้นกลางส าหรับตกัและมีท่ีปกปิดกนัแมลง  
6.ท่านคิดว่ามีการจดัแบ่งจ านวนร้านอาหาร
และร้านจ าหน่ายน ้ าด่ืมท่ีเหมาะสม 
7.ท่านคิดว่าร้านอาหารมีจ านวนเพียง
พอท่ีจะให้บริการแกน่กัศึกษา 

 

.784 

.794 

.818 
 

.670 
 

.645 
 

.618 
 

.801 
 

.855 

ปัจจัยด้านการบริการ 

1.ท่านคิดว่าแม่คา้ให้บริการผลไมอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
2.ท่านเช่ือว่ามีหมอ้น ้ าร้อนส าหรับลา้งชอ้น 
3.ท่านคิดว่าร้านคา้มีความหลากหลายมี
จ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
4.ท่านเช่ือว่ามีการจดัล าดบัแถวซ้ืออาหาร 
กอ่น-หลงั 
5.ท่านคิดว่าแม่คา้มีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 
6.ท่านคิดว่าแม่คา้สวมชุดเคร่ืองแบบท่ีถูก
สุขลกัษณะขณะให้บริการ 

 

.747 
 

.686 

.675 
 

.861 
 

.738 

.753 
 

.837 

 

 



ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านราคา 

1.ท่านเช่ือว่าความเหมาะสมของราคาอาหาร
เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณอาหาร 
2.ท่านเช่ือว่ามีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 
3.ท่านเช่ือว่าคุณภาพอาหาร เคร่ืองด่ืมเหมาะ
กบัราคา 
4.ท่านเช่ือว่าร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ราคาต ่า
กว่าร้านอาหารภายนอก 
5.ท่านคิดว่าอาหารและเคร่ืองด่ืมมีให้เลือก
หลายราคา 

 
.782 

 
.737 
.601 

 
.865 

 
.858 

.832 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

1.ท่านคิดว่าศูนยอ์าหารมีแสงสว่างเพียงพอ
ในทุกจุดบริการ 
2.ท่านคิดว่ามีการตกแต่งร้านคา้ สะอาด 
สวยงาม น่าสนใจ 
3.ท่านคิดว่าการจดัโต๊ะ เกา้อ้ีส าหรับนัง่
รับประทานอาหารเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีไม่
แออดั 
4.ท่านคิดว่าบริเวณทางเดินมีความสะอาด 
5.ท่านคิดว่ามีความสะอาดของโต๊ะเกา้อ้ี 
6.ท่านคิดว่ามีการบริหารจดัการสุนขัและ
สตัวอ่ื์นๆท่ีเขา้มาในบริเวณศูนยอ์าหาร 

 

.742 
 

.648 
 

.738 
 
 

.799 

.900 

.847 
 

.871 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อาหาร 

1.ท่านบอกต่อให้คนภายนอกมาใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
2.ท่านมีแนวโน้มจะมาซ้ือสินคา้ซ ้ าหรือบ่อย
ข้ึน 
3.ท่านรับประทานอาหารในศูนยอ์าหารและ
ยงัซ้ือกบัไปรับประทานท่ีบา้น 
4.ท่านแนะน าเพ่ือนมาซ้ือสินคา้ในศูนย์
อาหาร 
5.ท่านจะบอกต่อส่ิงดีๆท่ีท่านไดรั้บจากการ
บริการอาหารท่ีศูนยอ์าหารไปยงัคนท่ีรู้จกั 

 

.864 
 

.665 
 

.815 
 

.873 
 

.783 

.861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 385 ฉบบั ผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ย
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในรูปของตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้และผลการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 
หญิง 

385 

159 
226 

100 

41.3 
58.7 

อายุ 

นอ้ยกว่า 18 ปี 
19 ปี 
20 ปี 
21 ปี 

มากกว่า 21 ปีข้ึนไป 

385 

22 
89 
99 

135 
40 

100 

5.7 
23.1 
25.7 
35.1 
10.4 

 
 
 



ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 

385 

76 
111 
169 
25 
4 

100 

19.7 
28.8 
43.9 
6.5 
1.0 

คณะ 

ครุศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
วิทยาการจดัการ 

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
เทคโนโลยกีารเกษตร 

พยาบาลศาสตร์ 

385 

88 
74 
88 
91 
24 
13 
7 

100 

22.9 
19.2 
22.9 
23.6 
6.2 
3.4 
1.8 

ความถี่ในการเข้าใช้บริการต่อ

สัปดาห์ 

นอ้ยกว่า 3 คร้ัง/สปัดาห์ 
ตั้งแต่ 3-5 คร้ัง/สปัดาห์ 

มากกว่า 5 คร้ังข้ึนไป/สปัดาห์ 

385 

 
91 

193 
101 

 

100 

 
23.6 
50.1 
26.2 

 
จากตาราง 4.1 นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยมี์การเขา้ใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ส่วน

ใหญ่จากการแจกแบบสอบถาม สมาชิกจ านวน 385 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ 41.3 เป็น
เพศชาย  เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.7 สมาชิกมีอายุ นอ้ยกว่า 18 ปี ร้อยละ 5.7 อาย ุ19 ปี ร้อยละ 23.1 
อาย ุ20 ปี ร้อยละ 25.7 อาย ุ21 ปี ร้อยละ 35.1 อายมุากกว่า 21 ปีข้ึนไป ร้อยละ 10.4 สมาชิกแต่ละ
คณะ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 22.9 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 19.2 คณะมนุษยศาสตร์และ



สงัคมศาสตร์ ร้อยละ 22.9 คณะวิทยาการจดัการ ร้อยละ 23.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 
6.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 3.4 คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 1.8 สมาชิกมีความถ่ีในการ
เขา้ใชบ้ริการ นอ้ยกว่า 3 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 23.6 ตั้งแต่ 3-5 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 50.1มากกว่า 5 
คร้ังข้ึนไป/สปัดาห์ ร้อยละ 26.2 

 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์ของตวัแปรในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย  

ปัจจยัดา้นคุณภาพ (QT) ปัจจยัดา้นบริการ (SV) ปัจจยัดา้นราคา (PR) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (EN) 
และความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร (CO) นั้นตวัแปรทั้งหมดในการศึกษามีความสัมพนัธ์ 
กนัในระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑข์อ้ก  าหนดหรือต ่ากว่า 0.8 (Stevens,2002) ไม่ท าให้เกดิปัญหา 
(muliticollinearity) 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยั
ราชภฎับุรีรัมย  ์
 

ตวัแปร QT SV PR EN CO 

Mean 4.1315 4.2286 4.2416 4.0268 3.9216 

S.D. .45519 .45832 .47185 .64751 .71863 

QT 1     

SV .644∗∗ 1    

PR .426∗∗ .439∗∗ 1   

EN .458∗∗ .527∗∗ .408∗∗ 1  

CO .321∗∗ .357∗∗ .331∗∗ .624∗∗ 1 

∗p>0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis 
 
 
 
 



ซ่ึงสญัลกัษณ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
QT        =        Quality                   ดา้นคุณภาพ 
SV        =        Service                   ดา้นการบริการ 
PR        =        Price                       ดา้นราคา 
EN       =        Environment           ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
CO       =        Contentment           ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร 

จากตาราง 4.2 พบว่า มีค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกดา้นคุณภาพท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ( r = 644, p < 0.01) และดา้นการบิการ มีค่าสหสมัพนัธ์เชิงบวกส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ( r = 439, p < 0.01) และดา้นราคา มีค่าสหสมัพนัธ์ท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ( r = 408, p <  0.01) และดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่า
สหสัมพนัธ์เชิงบวกส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร ( r = 624, p <  0.01) 

สรุปผลไดว้่า ค่าสหสมัพนัธ์เชิงบวกดา้นคุณภาพ ดา้นการบริการ ดา้นราคา  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

ความพึงพอใจ 
1 

ความพึงพอใจ 
2 

ความพึงพอใจ 
3 

ความพึงพอใจ 
4 

ความพึงพอใจ 
5 

QT .507∗∗∗ 
(.076)    .026 

(.085) 

SV  .560∗∗∗ 
(.075)   .004 

(.088) 

PR   .505∗∗∗ 
(.073)  .131 

(.070) 

EN    .693∗∗∗ 
(.044) 

.644∗∗∗ 
(.054) 

Adjust R
2
 .101 .125 .107 .388 .391 

MaximumVIF 1.332 1.433 1.368 1.687 1.657 
 
∗∗∗p<.01, a Bata coefficients with standard errors in parenthesis 
 



สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นคุณภาพ ส่งผลเชิงบวกส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์คุณภาพในท่ีน้ี หมายถึง คุณภาพของเคร่ืองปรุงคือตอ้ง
สะอาดและใหม่ ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์บรรจุอาหาร จาน ชาม ชอ้น ความพอใจใน
มาตรฐานและคุณค่าอาหาร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการบริการ ส่งผลเชิงบวกส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์การบริการในท่ีน้ี หมายถึง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อรสชาติของอาหารและเคร่ืองด่ืม ความรวดเร็วในการบริการและถูกตอ้ง ความกระตือรือร้นใน
การบริการของเจา้หนา้ท่ี 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลเชิงบวกส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนย์
อาหารมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์ราคาในท่ีน้ี หมายถึง ความพึงพอใจในราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
ท่ียติุธรรม มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลเชิงบวกส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ สภาพแวดลอ้มในท่ีน้ี หมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการในศูนยอ์าหาร ในเร่ืองความสะอาดของพ้ืนทางเดินในศูนยอ์าหาร ความสะอาดของโต๊ะ 
เกา้อ้ี ความเพียงพอของเกา้อ้ีส าหรับนัง่รับประทานอาหาร 

สรุปตารางท่ี 4.3 พบว่าสมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐานสนบัสนุน  ผลการวิจยัปัจจยัดา้นคุณภาพ 
ดา้นการบริการ  ดา้นราคา และดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

 
 
 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมุ่งไปสู่ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย  ์โดยเปรียบเทียบจาก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา คณะ ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อ
สปัดาห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการในอนาคต เพ่ือท่ีมหาวิทยาลยัจะไดป้รับปรุงส่ิงท่ี
นกัศึกษาไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจน้อยให้เกดิคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการยิง่ข้ึนและ
เพ่ือท่ีมหาวิทยาลยัจะไดท้ราบว่าพ่อคา้แม่คา้ให้การบริการท่ีดีต่อนักศึกษา อยู่ในระดบัใด และจะได้
น าไปพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ในการสร้างความพึงพอใจท่ีเพ่ิมมมากข้ึนในระยะยาวต่อไป 

 
1.สรุปผลการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

(4) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

 
1.2 วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน
11,702 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ จ านวน 385 คน 
3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบประเมิน ในการทดสอบโดยการสอบถามความ

เท่ียงตรงของเน้ือหาและความเช่ือมัน่ โดยทดสอบกบัสมาชิกจ านวน 385 ราย แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขกอ่นน าไปใช้ 



4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลและแบบสอบถามกบันักศึกษาโดยตรง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การจดักลุ่ม การจ าแนก 
ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 

 
1.2 ผลการวิจัย 

คณะผูว้ิจยัไดท้ าการลงพ้ืนท่ีเกบ็แบบสอบถามในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์อ าเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์ านวน 385 ราย อายุ
ระหว่าง 18-21 ปีข้ึนไป ซ่ึงแต่ละคนมีระดบัการศึกษา คณะ และความถ่ีในการเขา้ใช้ศูนยอ์าหารท่ี
แตกต่างกนั จากการตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการบริการท่ีกอ่นท่ีจะตดัสินใจซ้ืออาหาร และให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพ 
ดา้นราคา รองลงมาตามล าดบั 

1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จาก
การตอบแบบสอบถาม ไดผ้ลดงัน้ี 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยส่์วนใหญ่จากการแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 
385 คน พบว่า นกัศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 ส่วน
เพศชาย มีจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ21 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.1 รองลงมาคืออาย ุ20 ปี จ านวน 99 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.7 ต่อมามีอายรุะหว่าง 19 ปี 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 มีอายุระหว่าง 21 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 มี
อายนุอ้ยกว่า 18 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดบั โดยระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า 
มีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงชั้นปีท่ี 3 จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาคือระดบั
การศึกษาอยู่ในช่วงชั้นปีท่ี 2 จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงชั้นปีท่ี 
1 จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 มีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงชั้นปีท่ี 4 จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงชั้นปีท่ี 5 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั โดย
คณะส่วนใหญ่ พบว่า คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6  รองลงมาคือ คณะ
ครุศาสตร์ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.9 คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 13 คน คิดเป็น



ร้อยละ 3.4 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ พบว่า 
ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อสปัดาห์คือ ตั้งแต่ 3-5 คร้ัง/สปัดาห์ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.1 รองลงมาคือ มากกว่า 5 คร้ังข้ึนไป/สปัดาห์ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 
รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 3 คร้ัง/สปัดาห์ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ตามล าดบั 

จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มกอ่นท่ีจะตดัสินใจซ้ืออาหารในศูนยอ์าหารและให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านคุณภาพ 
ดา้นการบริการและดา้นราคา รองลงมาตามอนัดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อาหาร  

2.อภิปรายผล 

                 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
1) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการศูนยอ์าหาร (H4: b4 = 0.693 , p < 0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษา  อรุณ รักธรรม (2536) 
ซ่ึงไดก้ล่าวว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการใช้ศูนยอ์าหาร ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการศูนยอ์าหาร คือ สภาพแวดลอ้ม คือสภาพแวดลอ้มภายในองค์การเป็นบรรยากาศของ
องค์การหมายถึง กลุ่มคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มของงานบุคคล ผูป้ฏิบติังานอยูรั่บรู้ทั้งโดยตรง
และทางออ้ม เป็นทศันคติค่านิยม ปทัสถาน และความรู้สึกของคนท างาน รวมทั้งยงัสร้างความพึง
พอใจในการเลือกใชบ้ริการศูนยอ์าหาร โดยรวมรายข้อมูลอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะนักศึกษามี

ปัจจยัดา้นคุณภาพ 

ปัจจยัดา้นบริการ 

ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏั                 
บุรีรัมย  ์



ความพึงพอใจในความสะอาดและสะดวกในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร รวมทั้งสถานท่ีให้บริการ ท่ี
สะอาดดูสวยงามและเป็นระเบียบ แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์การ
ดว้ย 

2) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นการบริการ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนยอ์าหาร (H2: b2 = 0.560 , p < 0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษา ราชบณัฑิตยสถาน 
(2525) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 ดา้นการบริการท่ีดี ส่งผลเชิงบวกนอ้ยกว่า
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร คือ การปฏิบติัรับใช้การให้ความสะดวกต่างๆ 
เช่น ให้บริการ ใชบ้ริการ การบริการคือกจิกรรมหรือกระบวนการอยา่งหน่ึงในการด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้ไดร้ับความสุขความสะดวกสบาย การบริการไม่
จ าเป็นตอ้งรวมอยู่กบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ทั้งยงัเกดิความเอ้ืออาทร มีน ้ าใจไมตรี ช่วยเหลือเก ือ้กูล
กนัให้ความสะดวกรวดเร็ว 

3) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นคุณภาพ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนยอ์าหาร (H1: b1 = 0.507 , p < 0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษา อนุวฒัน์ ศุภชุติกูล และ
คณะ (2541) ท่ีกล่าวมาว่า ภาวะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ เราอาจเรียกผูใ้ชสิ้นคา้
หรือบริการว่าลูกคา้ ซ่ึงหมายถึงท่ีพึงพิงการท างานของเรา ผลงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้
ไดน้ั้นตอ้งท าในส่ิงท่ีต้องท าให้ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรก การแกปั้ญหาหือตอบสนองต่อลูกค้า 
ราชบณัฑิตยสถานสถาน (2525) กล่าวไวว้่า สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการบริการ
ศูนยอ์าหารมาหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นปัจจยัส่งผลให้ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนย์
อาหารมาหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยม์ากกว่า สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นการบริการและสมมติฐานท่ี 1 
ปัจจยัดา้นคุณภาพ 

4) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหาร (H3: b3 = 0.505 , p < 0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษา ปิยภา แดงเดช (2557) ท่ีกล่าว
ขา้งตน้ว่าการตลาดจะตอ้งค านึงถึงมลค่าการรับรู้คุณค่าของปัจจยัดา้นราคาและอรรถประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ ์ในสายตาของผูบ้ริโภคในการก  าหนดราคา เพ่ือยดึหลกัความพึงพอใจของผูบิ้โภค 
ผูบ้ริโภคจะตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีราค่าต่างเสมอไป ผลิตภณัฑบ์างชนิดขายราคาต่างมากอาจขาย
ไม่ออกกไ็ด้เพราะผูบ้ริโภคประเมินมูลค่า และอรรถประโยชน์ต ่า ขายราคาสูงๆอาจขายไม่ได้
เช่นกนั อรุณ รักธรรม (2536) ไดก้ว่าวไวว้่า สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการใช้
บริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นปัจจยัส่งผลให้ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยม์ากกว่าสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการบริการ สมมติฐานท่ี 1 
ปัจจยัดา้นคุณภาพและสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นราคา 



3.ข้อเสนอแนะ 

              เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทางทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็น
ประโยชน์ในการอภิปรายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนย์
อาหารมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์หรือปัญหาอ่ืนๆท่ีมีความเก ีย่วขอ้งกนั ผูท้ าวิจยัจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1) แนะน าให้ท าการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มอ่ืนๆ ในสถานท่ีแตกต่างกนั 
เช่น มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ศึกษาจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือน ามาศึกษาว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอใน
งานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ ผลท่ีได้สามารถน ามาใช้ในการตอ้งการความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนย์
อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

2) แนะน าให้ศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจมีความเก ีย่วขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่น้ี เช่น 
สภาพเศรษฐกจิ สงัคม เพ่ือให้ทราบถึงว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ 
และน ามาเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
มีความสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
ค าชี้แจง 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยเ์พ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการจดัท างานวิจยั รายวิชาการวิจยัทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามชุด
น้ี โดยรายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 7  ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเกบ็รักษา
เป็นความลบัและจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก ีย่วกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูล รวมทั้งจะ
มีการร่วมใชข้อ้มลดงักล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากท่าน  

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวิจยั
ในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก ีย่วกบั
แบบสอบถาม โปรดติดต่อผูว้ิจยั นางสาว รัตนมน ค าสมบติั เบอร์โทร 0641635919 สาขาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
 

      คณะด าเนินการ 
นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงใน [  ] หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความในช่องว่างให้ครบถว้น 
1. เพศ 

[   ] ชาย      [   ] หญิง 
 
2. อายุ 

[   ] นอ้ยกว่า 18 ปี    [   ] 19 ปี 
[   ] 20 ปี     [   ] 21 ปี 
[   ] มากกว่า 21 ปีข้ึนไป 
 

3. ระดบัการศึกษา 
[   ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1    [   ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
[   ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3    [   ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
[   ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 
 

4. คณะ 
[   ] ครุศาสตร์      [   ] วิทยาศาสตร์ 
[   ] มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   [   ] วิทยาการจดัการ 
[   ] เทคโนโลยอุีตสาหกรรม    [   ] เทคโนโลยกีารเกษตร 
[   ] พยาบาลศาสตร์ 
 

5. ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อสปัดาห์ 
[   ] นอ้ยกว่า 3 คร้ัง/สปัดาห์   [   ] ตั้งแต่ 3-5 คร้ัง/สปัดาห์ 
[   ] มากกว่า 5 คร้ังข้ึนไป/สปัดาห์ 

 
 
 
 
 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารดา้นคุณภาพ 

ค าชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงข้อเดียว  
5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ

ที่ 
ด้านคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

(5) 

มาก
(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ท่านคิดว่ามีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

     

2. ท่านคิดว่ามีความสด ความร้อนของ
อาหาร 

     

3. ท่านคิดว่ามีความเป็นมาตรฐานของ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

     

4. ท่านคิดว่ามีความสะอาดของภาชนะ
บรรจุอาหาร 

     

5. ท่านคิดว่ามีเคร่ืองปรุงมีความสะอาดมี
ชอ้นกลางส าหรับตกัและมีท่ีปกปิดกนั
แมลง 

     

6. ท่านคิดว่ามีการจดัแบ่งจ านวน
ร้านอาหารและร้านจ าหน่ายน ้ าด่ืมท่ี
เหมาะสม 

     

7. ท่านคิดว่าร้านอาหารมีจ านวนเพียง
พอท่ีจะให้บริการแกน่กัศึกษา 

     

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารดา้นการบริการ  

ค าชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงข้อเดียว  
5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ

ที่ 
ด้านการบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1. ท่านคิดว่าแม่คา้ให้บริการผลไมอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

     

2. ท่านเช่ือว่ามีหมอ้น ้ าร้อนส าหรับลา้ง
ชอ้น 

     

3. ท่านคิดว่าร้านคา้มีความหลากหลายมี
จ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 

     

4. ท่านเช่ือว่ามีการจดัล าดบัแถวซ้ืออาหาร 
กอ่น-หลงั 

     

5. ท่านคิดว่าแม่คา้มีความเอาใจใส่ต่อ
ลูกคา้ 

     

6. ท่านคิดว่าแม่คา้สวมชุดเคร่ืองแบบท่ีถูก
สุขลกัษณะขณะให้บริการ 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ตอนที่ 4  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารดา้นราคา 

ค าชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 
5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ

ที่ 
ด้านราคา 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1. ท่านเช่ือว่าความเหมาะสมของราคา
อาหารเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ
อาหาร 

     

2. ท่านเช่ือว่ามีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน      

3. ท่านเช่ือว่าคุณภาพอาหาร เคร่ืองด่ืม
เหมาะกบัราคา 

     

4. ท่านเช่ือว่าร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ราคา
ต ่ากว่าร้านอาหารภายนอก 

     

5. ท่านคิดว่าอาหารและเคร่ืองด่ืมมีให้
เลือกหลายราคา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตอนที่ 5  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารดา้นสภาพแวดลอ้ม  
ค าชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงข้อเดียว  

5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ

ที่ 
ด้านสภาพแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1. ท่านคิดว่าศูนยอ์าหารมีแสงสว่าง
เพียงพอในทุกจุดบริการ 

     

2. ท่านคิดว่ามีการตกแต่งร้านคา้ สะอาด 
สวยงาม น่าสนใจ 

     

3. ท่านคิดว่าการจดัโต๊ะ เกา้อ้ีส าหรับนัง่
รับประทานอาหารเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
ไม่แออดั 

     

4. ท่านคิดว่าบริเวณทางเดินมีความสะอาด      

5. ท่านคิดว่ามีความสะอาดของโต๊ะเกา้อ้ี      

6. ท่านคิดว่ามีการบริหารจดัการสุนขัและ
สตัวอ่ื์นๆท่ีเขา้มาในบริเวณศูนยอ์าหาร 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ตอนที่ 6  ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร 

ค าชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงข้อเดียว  
5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ

ที่ 

ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์

อาหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1. ท่านบอกต่อให้คนภายนอกมาใชบ้ริการ
ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

     

2. ท่านมีแนวโน้มจะมาซ้ือสินคา้ซ ้ าหรือ
บ่อยข้ึน 

     

3. ท่านรับประทานอาหารในศูนยอ์าหาร
และยงัซ้ือกบัไปรับประทานท่ีบา้น  

     

4. ท่านแนะน าเพ่ือนมาซ้ือสินคา้ในศูนย์
อาหาร 

     

5. ท่านจะบอกต่อส่ิงดีๆท่ีท่านไดรั้บจาก
การบริการอาหารท่ีศูนยอ์าหารไปยงัคน
ท่ีรู้จกั 

     

 
ตอนที่ 7  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก ีย่วกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/ครับ 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบการวิจัย 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ค 

PowerPoint 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประวัติผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 

 

ช่ือ-สกุล :    นางสาวจารุวรรณ  ประกายะ 
วัน เดอืน ปีเกิด :    เกดิวนัอาทิตย ์ท่ี 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2541 
การศึกษา : ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
ที่อยู่ปัจจุบนั : 93 หมู่ 9 ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์รหัสไปรษณีย ์31130 
E-mail :    Jaruwan251114@gmail.com 

 

 
 

 
 
 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 

 

ช่ือ-สกุล :    นางสาวรัตนมน  ค าสมบติั 
วัน เดอืน ปีเกิด :    เกดิวนัพุธ ท่ี 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2542 
การศึกษา : ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
ที่อยู่ปัจจุบนั : 142 หมู่ 6 ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

รหัสไปรษณีย ์31000 
E-mail :    Ruttanamon2104@gmail.com 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 

 

ช่ือ-สกุล :    นางสาววราภรณ์  อ่ึงสูงเนิน 
วัน เดอืน ปีเกิด :    เกดิวนัเสาร์ ท่ี 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2541 
การศึกษา : ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
ที่อยู่ปัจจุบนั : 127 หมู่ 9 ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์รหัสไปรษณีย ์31130 
E-mail :    bellwaraporn29@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 

 

ช่ือ-สกุล :    นางสาวสุภาวรรณ  จนัทร์สม 
วัน เดอืน ปีเกิด :    เกดิวนัศุกร์ ท่ี 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2542 
การศึกษา : ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
ที่อยู่ปัจจุบนั : 115 หมู่ 2 ต าบลทุ่งวงั อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์

รหัสไปรษณีย ์31150 
E-mail :    Noon.su022542@gmail.com   

  

 
 
 
 

 


