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บูรพา ที่ไดอบรม ส่ังสอนและประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย และขอขอบคุณอาจารย ที่ให
ความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหตลอดมา 

ขอขอบคุณนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการทําปญหา
พิเศษในครั้งนี้ 

ขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาวิชาสถิติ ทุกทาน ที่ใหคําแนะนําและเปนกําลังใจในการทําปญหาพิเศษ
ฉบับนี้จนสําเร็จ 
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ในการทําปญหาพิเศษนี้จนสําเร็จ 
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 การศึกษาปญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึง
พอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ความพึงพอใจดานคุณภาพและการ
บริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด มีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง สวนดานราคา มีความพึงพอใจระดับมาก และการเปรียบเทียบความแตกตาง
พบวา เพศ และจํานวนวันที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาหของนิสิตไมมีผลตอระดับความพึงพอใจ นิสิต
ที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานราคาแตกตางกัน และนิสิตที่มีช้ันปตางกัน มีระดับความพึง
พอใจดานคุณภาพและการบริการ และดานราคาแตกตางกัน 
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The purpose of this special problem is to compare satisfaction of students on the 
University canteen. It shows that satisfaction of students on quality service providers location and 
environment and promotion was at a moderate level. The price is extremely satisfied by the student. 
The gender and frequency in visiting canteen per week had no effect on the satisfaction of students. On 
the other hand, the age and class levels significantly affected price, service and quality.   
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27  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความ 
      พึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
     จําแนกตามจํานวนวันทีใ่ชบริการโรงอาหารตอสัปดาห ดานการสงเสริมการตลาด 37 
28  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามจํานวนวันทีใ่ชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 38 

29 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ       39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



สารบัญรูปภาพ 
ภาพที ่           หนา 
1  รอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ   17 
2           รอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอาย ุ   18 
3  รอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานชั้นป   19 
4            รอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน  
              จํานวนวันทีใ่ชบริการโรงอาหารตอสัปดาห     20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 มหาวิทยาลัยบูรพาถือกําเนิดในสมัยยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงมีความตองการใหเกิด
สถาบันที่ใหการศึกษาทางดานอุดมศึกษาเกิดขึ้นในสวนภูมิภาค จึงใหมีการกอตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน สถาปนาขึ้นเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 นับเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกที่ตั้งอยูในสวน
ภูมิภาคของประเทศ โดยมี ทานมังกร พรหมโยธี ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น 
และมีอธิการบดีทานแรกคือ ทาน ศ.ดร.ธํารง บัวศรี ตอมาไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน ในป พ.ศ. 2517 ซ่ึงเปน 1 ใน 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสวน
ภูมิภาค เพราะความที่แตละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีขนาดใหญ และมีจํานวน
หลายวิทยาเขต จีงมีการแยกตัวออกมาเปน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก         คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม   คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  คือ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน         คือ มหาวิทยาลัยบรูพา ในวนัที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 

 บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยบูรพามีรานอาหารมากมายใหนิสิตสามารถเลือกรับประทานไดตาม
ความชอบ ยานที่นิสิตนิยมกันมากที่สุดคือซอยสดใสที่มีรานอาหารใหบริการมากมาย และมีอีกทางเลือก
หนึ่งของนิสิตคือภายในมหาวิทยาลัยไดมีรานอาหารไวบริการเชนกัน ในราคาที่ประหยัดและรสชาติที่
อรอย ซ่ึงจะมีบริการดานอาหาร และเครื่องดื่ม รานอาหารภายในมหาวิทยาลัยไดแก โรงอาหาร (Canteen) 
อาหารโภชนาคาร อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) อาคารเฉลิมพระเกรียติฉลองศิริราชสมบัติครบ 
60 ป (อาคาร K)  

เร่ืองอาหารนั้นถือเปนหนึ่งในปจจัยส่ีของคนไทย ซ่ึงในปจจุบันนี้การรับประทานอาหารนั้นตอง
ใหถูกตองตามหลักของโภชนาการ และถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย อาหารปลอดภัย ในสถานที่ศึกษาที่มี
มาตรฐาน และเพื่อสุขภาพ พลานามัยของผูใชบริการ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่งานโภชนาการ 
จําเปนตองใหบริการแกผูรับบริการอยางดี 
 ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตองาน
โภชนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนางานบริการโภชนาการใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคท่ีศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถงึปจจัยสวนบคุคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
2. เพื่อศึกษาถงึระดับความพงึพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต

มหาวิทยาลัยบรูพา 
3. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปจจยัสวนบุคคล กับระดับความพึงพอใจของการใชบริการ

โรงอาหารภายในมหาวิทยาลยับูรพา 
4. เพื่อศึกษาถงึปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ ที่เกี่ยวของกับระดับความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงอาหารของนิสิตภายในมหาวทิยาลัยบูรพา 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
          1.3.1 ประชากรเพื่อการศึกษาวิจัย 
 ผูวิจัยไดสํารวจนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงจํานวนนิสิตใน
มหาวิทยาลัยบูรพามีทั้งหมด 25,126 คน 
(ที่มาhttp://reg.buu.ac.th/registrar/dl_reg/CurrStu22102552_1_2552.pdf ) 
 
          1.3.2 กลุมตัวอยางเพือ่การศึกษาวิจัย 

กลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาวจิัยครั้งนี้เปนนสิิตมหาวิทยาลัยบูรพา  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
สัดสวนของประชากรโดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (สิทธิ์ ธีรสรณ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  
 
วิธีของ Taro Yamane  
สูตร   

 
( )21 eN

Nn
+

=  

โดยที ่
n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N แทน ขนาดของประชากร 
e   แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุมการสุมตัวอยาง 
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          1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปร ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้แบงเปน 
           1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

     1. เพศ 
     2. อายุ 
     3. ระดับชัน้ป 
     4. จํานวนวนัในการเขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 

           2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหาร แบงเปน 5 ดาน ดังนี ้
     ดานที่ 1 คุณภาพและการบริการ 
     ดานที่ 2 พอคาแมคา ผูใหบริการ 
     ดานที่ 3 ราคา 
     ดานที่ 4 สถานที่และส่ิงแวดลอม 
     ดานที่ 5 การสงเสริมการตลาด 

 
1.4 สมมุติฐานของการศึกษา 

1. นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกนั 

2. นิสิตที่มีอายุแตกตางกันมคีวามพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

3. นิสิตที่มีช้ันปแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

4. นิสิตที่มีจํานวนวันที่เขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาหตางกันมีความพึงพอใจในการใช
บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดรับทราบถึงระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2. ไดรับทราบเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการใชบริการโรงอาหารของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา 
 3. ผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอเสนอแนะตางๆ ของผูใชบริการไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 
 4. รานคาตางๆ สามรถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดตรงตามเปาหมาย 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. นิสิต หมายถึง ผูที่เรียนอยูในมหาวิทยาลยับูรพา และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2552 
2. โรงอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
3. ความพึงพอใจในการใชบริการของโรงอาหาร หมายถึง การแสดงความรูสึกในทางบวก 

ตอส่ิงที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการหรือตามความคาดหวังของผูรับบริการหรือมีความรูสึก
ชอบ พอใจ ที่ไดรับการบริการของโรงอาหารอาหาร แบงเปน 5 ดาน ดังนี้ 

          3.1 ดานคุณภาพและการบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอรสชาติของ
อาหารและเครื่องดื่ม ความพอใจในมาตรฐานและคุณคาทางอาหาร อาหารมีใหเลือกหลายชนิด ความ
สะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม คุณภาพของเครื่องปรุงคือตองสะอาดและใหม มีตูน้ําดื่มบริการ ความ
สะอาดของภาชนะอุปกรณบรรจุอาหารจาน ชาม ชอน แกวน้ํา ความรวดเร็วในบริการและถูกตอง ความ
กระตือรือรนในการบริการของเจาหนาที่ 

          3.2 ดานพอคาแมคา ผูใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการแตงกาย
สะอาดและสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความกระตือรือลนตอการบริการ ใชวาจาสุภาพ ใหบริการดวย
ความเต็มใจ และมีความเอาใจใสตอลูกคา 

          3.3 ดานราคา หมายถึง ความพึงพอใจในราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ยุติธรรม มีปายบอก
ราคาชัดเจน ราคาอาหารและเครื่องดื่มถูกกวารานอาหารบริเวณใกลเคียง ราคาอาหารและเครื่องดื่มมี
หลากหลาย 

          3.4 ดานสถานที่และสภาพแวดลอม หมายถึง ความพึงพอใจของผูเขามาใชบริการในโรง
อาหารในเรื่องความสะอาดของพื้นทางเดินในโรงอาหาร ความสะอาดของโตะ เกาอี้ ความเพียงพอของ
โตะเกาอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหาร การจัดสถานที่นั่งไมแออัดเกินไป สถานที่สําหรับปรุงอาหาร
จําหนายสะอาด มีปายบอกจุดสําหรับจําหนายคูปองสามารถมองเห็นไดชัดเจน มีชองสําหรับระบาย
อากาศ การจัดสถานที่ตั้งรานจําหนายประเภทอาหารและเครื่องดื่มแบงเปนสัดสวนเหมาะสม มีหองน้ํา
สะอาด 

          3.5 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง ความพึงพอใจในการติดตอส่ือสารระหวางโรง
อาหารกับนิสิตผูใชบริการ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีเครื่องมือสงเสริม 

4. จํานวนวันที่เขาใชบริการโรงอาหาร ตอสัปดาห หมายถึง จํานวนครั้งที่นิสิตเขาใชบริการใน
โรงอาหาร ในรอบ 1 สัปดาห โดยแบงออกเปน 3 ระดับ 

          4.1 นอยกวา 3 วัน ตอสัปดาห หมายถึงเขาใชบริการ 1 - 2 วันตอสัปดาห 
          4.2  ตั้งแต 3 - 5 วัน ตอสัปดาห หมายถึงเขาใชบริการ ตั้งแต 3 - 5 วันตอสัปดาห 
          4.3 จํานวนมากกวา 5 วัน ตอสัปดาห หมายถึงเขาใชบริการ 6 วันขึ้นไปตอสัปดาห 

 

 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการ 

โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการ
คนควา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1 ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในการบริการ 
          2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ไดมีผูใหความหมายคําวา ความพึงพอใจไวดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 ใหความหมายของความพึงพอใจไววา เปน

ความชอบ พึงใจ สมใจ 
จิตตินันท เตชะคุป (2539, 19-20) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการความพึงพอใจของ

ผูบริโภค คือผลิตภัณฑและการบริการจะตองมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และผูใหบริการจะตองแสดง
พฤติกรรมการบริการที่ลูกคาหรือผูบริโภคตองการ ดวยความเอาใจใสอยางเต็มที่ และดวยจิตสํานึกของ
การบริการ 

จิตตินันท เดชะคุปต (2543, 19) กลาววา การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเกิดขึ้นจากการไดยินขอมูล ขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปใน
ทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจ ผลักดันใหมีความ
ตองการบริการตามมาได 

ดารา ทีปะปาล (2542, 33) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ผลที่ผูซ้ือไดรับความพึงพอใจจากการซื้อ
สินคา ทําใหเกิดผลตามที่คาดหวังไว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541, 45) ความพึงพอใจ เปนระดับความรูสึกที่มีผลจากการ
เปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑกับการคาดหวัง
ของลูกคา ระดับความพอใจของลูกคาจะแตกตางระหวางผลประโยชน จากผลิตภัณฑและความคาดหวัง
ของบุคคลการคาดหวังของบุคคลเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซ้ือ สวนผลประโยชน
จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือการทํางานของผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาดและฝายอ่ืนๆ การสราง
คุณคาเพิ่มเกิดจาการผลิตและจากการตลาดรวมทั้งมีการทํางานรวมกันกับฝายตางๆโดยยึดหลักการสราง
ภาพรวม คุณคาเกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน คุณคาที่มอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุน
ลูกคา ตนของลูกคาสวนใหญก็คือราคาสินคา 
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เสรี วงษมณฑา (2542, 189) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกนิยมชมชอบในผลิตภัณฑใด
มากกวา ผลิตภัณฑตัวอ่ืนๆ แลวนําไปสูการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตัวนั้น 

ปนัดดา จางแกว (2522) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคล นั้น
ได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ขึ้นกับคานิยมและประสบการณที่
ไดรับ 

มณีวรรณ ตั้นไทย (2533) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจหลังจากประชาชนไดรับการบริการในดาน
ตางๆ ดังนี้  

          (1) ความสะดวกที่ไดรับบริการ  
          (2) ตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ  
          (3) คุณภาพของบริการที่ไดรับ  
          (4) ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
          (5) ขอมูลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความประทับใจ ความนิยมชมชอบ ความรูสึกของบุคคลซึ่งแสดงออกมา

ในดานบวกหรือลบตองมีความสัมพันธกับการที่ไดรับการตอบสนองตอส่ิงที่ตองการ 
 
          2.1.2 ความหมายของการบริการ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 ใหความหมายของการบริการไววา 
การปฏิบัติรับใช ใหความสะดวกตางๆ เชน รานนี้บริการลูกคาดี 

วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547, 14) บริการคือการกระทํา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการที่อีกฝาย
หนึ่งที่เสนอใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ แตโดยเนื้อแทของสิ่ง
ที่นําเสนอใหเปนการกระทํา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการ ซ่ึงไมสามารถนํามาเปนเจาของได สรุป
ความหมายของการบริการไดดังนี้ 

          1. การบริการมีลักษณะเปนการกระทําและพฤติกรรมไมเหมือนกับสินคาที่เปนวัตถุที่จับ
ตองได 

          2. การซื้อบริการ ผูซ้ือจะไมเกิดความเปนเจาของเหมือนซ้ือสินคา 
สมิต สัชฌุกร (2543) การบริการหมายถึงการปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ เปนการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูใชบริการ 
          1. ดําเนนิการเพื่ออํานวยความสะดวกสนองความตองการของผูบริการ 
          2. สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
          3. ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ 
          4. ปฏิบัติถูกตองครบถวน เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
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          5. เหมาะสมแกสถานการณ 
          6. ไมกอผลเสียหายกบับุคคลอื่น ๆ 

ลักษณะของการบริการที่ดี 
การใหบริการเปนการกระทําของบุคคล ซ่ึงมีบุคลิกภาพอุปนิสัยและอารมณตางกัน จึงมีการ

ประพฤติปฏิบัติแตกตางกัน การบริการที่ดีอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีดังนี้ 
          1. ทําดวยความเต็มใจ 
          2. ทําดวยความรวดเร็ว 
          3. ทําถูกตอง 
          4. ทําอยางเทาเทียมกนั 
          5. ทําใหเกิดความชื่นใจ 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, 316) จากสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา ไดใหคํากัดความของ

บริการ ที่สรุปไดงายๆ ดังนี้ บริการ คือ งานที่ไมมีตัวสัมผัสได แตสามารถสรางความพึงพอใจในการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรือผูใชในตลาดธุรกิจได และไดกลาววา บริการไมไดแตกตาง
จากสินคา จุดมุงหมายหลัก คือ การตอบสนองความตองการของผูซ้ือ ทําใหเกิดความพึงพอใจจากการซื้อ
บริการเหลานั้น ขอแตกตางคือ บริการไมสามารถจับตองสัมผัสไดเหมือนสินคา ดังนั้นการจําหนาย
บริการ จึงมีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึงการบริหารการตลาดเชนเดียวกับการจําหนายสินคามีตัวตน 

เสรี วงษมณฑา (2542, 27 - 28) ไดเขียนถึงจุดสําคัญของการบริการดังนี้ คือ 
          1. ความตรงตอเวลา ผูที่ไดรับบริการจะเอาใจใสมาก สําหรับเรื่องของความตรงตอเวลา

ของการบริการ ธุรกิจที่ตองใหความสําคัญในเรื่องนี้ คือ ธุรกิจรับเหมากอสรางธุรกิจรับตกแตงภายใน 
เนื่องจากการสงมอบงาน มักจะชากวากําหนด การใหบริการตองมีความตรงตอเวลาในการสงมอบหรือ
ตามสัญญา โดยในกรณีของรถยนตนั่งสวนบุคคลนั้นก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ตองอาศัยความตรงตอเวลา เพราะ
ความลาชาของงาน ยอมหมายถึงความสะดวกสบายของผูเปนเจาของรถยนตในการเดินทางมักจะใช
รถยนตเปนประจําเมื่อขาดรถยนตเพราะตองนําไปเขารับบริการและใหบริการที่ลาชาจะทําใหผูบริโภคมี
ทัศนคติความพึงพอใจ 

          2. การบริการที่ดีจะตองผูกใจคน การใหบริการที่ดีไมใชเพียงแคให ผูบริโภคมีความพึง
พอใจในสินคาเทานั้น แตจะตองทําใหการติดตอระหวางบุคคลงายขึ้น 

          3. ความทันทีทันใด เมื่อผูบริโภคตองการสินคาใดผูขายจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับสินคานั้น
ไดทันทีโดยไมตองใหผูบริโภคตองคอยนาน 

          4. สรางความประทับใจของการบริการดวยคุณภาพความรูสึกประทับใจทําใหเกิด
ความรูสึกตองการจะตองกลับมาใชบริการอีก 

          5. การทําใหคนรูสึกชื่นชมตัวเองไมทําใหเขารูสึกต่ําตอยใหเขารูสึกวาเขาเปนคนที่มีเกียรติ
มีความสําคัญ 
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          6. ตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ แกไขขอบกพรองใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
          7. ตองแสวงหาเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อทําใหผูบริโภคสะดวกสบายขึ้น 
          8. ตองมีการรับประกันสินคา หรือบริการเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจวาจะไดของดี

กลับไปและคุมคากับเงินที่ตองจาย 
          9. การบริการที่ดีตอคือ บริการที่มีความไวตอความรูสึกของผูบริโภค ตองฝกหัดตัวเองให

ไวตอการสังเกตใหรูวาผูบริโภคตองการอะไร 
          10. ตองรักษาคํามั่นสัญญา 
          11. ตองมีเวลาใหกับผูบริโภค 
          12. ตองมีความรวดเร็ว บริการที่ดีวิธีการทํางานตองมีความวองไวกระฉับกระเฉงและ

เล็งเห็นคุณคาความสําคัญในเวลาของผูบริโภคเปนหลัก 
          13. ตองมีคําตอบที่แมนยําใหกับผูบริโภค 
          14. บริการที่ดีตองมีความสุภาพ มีมารยาทที่งดงาม และมีวาจาไพเราะออนหวาน 
สุขุม นวลสกุล (2538, 16 - 21) กลาววา “คําวาบริการนาจะเปนคําที่มีคุณคาและชวนใหภูมิใจ

เพราะคําวาบริการหมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอื่นใหคนอื่นมีความสุขและพอใจ และผูใหบริการ
นาจะมีความสุขที่ตนเองมีคุณคา เมื่อตั้งอุดมการณในการทํางานไววางานของเรา คืองานบริการ ผูบริการ
จําเปนจะตองหาความรูมาใหบริการกับลูกคาและกอเกิดแหงความมั่นคงแกองคกรดังนั้นงานบริการคือ
การทําใหลูกคาพอใจ” 

นฤมล มหากลั่น (2546)  กลาววา การบริการหมายถึงกิจกรรมใดๆ หรือการปฏิบัติที่กลุมหรือ
คณะใดคณะหนึ่ง สามารถเสนอสิ่งสําคัญที่มองไมเห็นเปนตัวตนและไมมีผลในการเปนเจาของผลผลิต
ของการบริการอาจเปนหรือไมเปนผลิตภัณฑก็ได 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, 431) ใหความหมายวา การบริการ หมายถึง กิจกรรม
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความตองการใหแกลูกคาได เชน โรงเรียน โรง
ภาพยนตร โรงพยาบาล หรือโรงแรม  

สมชาติ กิจยรรยง (2536, 42) ใหความหมายวา การบริการ หมายถึง กระบวนการของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลกับผูอ่ืน ดังนั้นผูที่ใหบริการ จึงควรมีคุณสมบัติที่สามารถอํานวยความสะดวก
และทํางานเพื่อผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข  

Kotler  (2000, 428) ใหความหมายวา การบริการ หมายถึง การกระทําหรือความสามารถที่บุคคล
หนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่งสนองตออีกบุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหนึ่ง โดยเปนส่ิงซ่ึงสัมผัสไมไดและไม
เกิดการเปนเจาของผลิตผลของการบริการอาจจะเกี่ยวของกับผลิตภัณฑทางกายภาพ  
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วีระพงษ เฉลิมจิระวัฒน (2539, 6-7) ใหความหมายวา การบริการ หมายถึง กระบวนกิจการใน
การสงมอบบริการจากผูใหบริการ (บริการ) ไปยังผูรับบริการ (ลูกคา) หรือผูใชบริการ โดยบริการเปนสิ่ง
ที่จับ สัมผัสแตะตองไมไดและเปนสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําขึ้นโดยบรกิารจะ
สงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพื่อใชสอยบริการนั้นโดยทนัทีหรือในเวลาเกือบจะทันททีันใดที่มกีาร
บริการนั้น  

จิตตินันท เดชะคุปต (2530, 7) ใหความหมายวา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผล ประโยชน
ใดๆที่สามารถตอบสนองความตองการใหเกิดความพึงพอใจ ดวยลักษณะเฉพาะในตัวของมันเองที่จับ
ตองไมไดและไมจําเปนตองรวมอยูกับการขายสินคาหรือบริการใด การใหบริการอาจจะเกี่ยวของกับการ
ใชหรือไมใชสินคาที่มีตัวตน แตไมไดแสดงความเปนเจาของสินคา 
 
          2.1.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในการบริการ 

Thomas & Earl(1995, 88-89) ไดใหแนวความคิดความพึงพอใจไววา การวัดความพึงพอใจเปน
วิธีหนึ่งที่ใชกันอยู เพื่อทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศที่ทําใหลูกคาพอใจ เปนที่บริษัทเชื่อวามีคุณคา
และควรใหความเขาใจในความตองการและปญหาของลูกคาในการบริการ ผูบริหารขององคกรตองมี
ความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลและผลดีอยางตอเนื่อง ดังนั้นการสํารวจความ
พึงพอใจจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ 

Maslow (1968) เปนนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดสรางทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้น มี
สมมุติฐานอยู 3 ประการ คือ  

          (1) มนุษยมีความตองการตลอดเวลาไมมีที่ส้ินสุด ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู  
          (2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว ก็จะไมเปนแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมนั้นอีก

ตอไป ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจตอไป  
          (3) ความตองการของคนมีลักษณะเปนลําดับขั้น จากต่ําไปสูงตามลําดับความสําคัญ ใน

เมื่อความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการขั้นสูงก็จะตามมา  
ทฤษฎีของ Maslow แบงตามลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับขั้นคือ  
          ขั้นที่ 1 ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย ไดแก ความตองการอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัยและการพักผอน เปนตน  
          ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัย (Security or Safety Needs) เปนความตองการที่จะ

ปองกันตนเองใหพนจากอันตรายหรือถูกแยงชิงส่ิงของที่เปนเจาของ  
          ขั้นที่ 3 ความตองการทางสังคม (Social or Belongingness Needs) เปนความตองการที่จะ

อยูรวมกับคนอื่นและมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น  
          ขั้นที่ 4 ความตองการเกียติยศชื่อเสียง (Esteem or Status Needs ) เปนความตองการมีฐานะ

เดนเปนที่ยอมรับของคนในสังคม  
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          ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจและรูจักตนเอง หรือความตองการประจักษในตนเอง 
 (Self -Realition) เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยที่อยากจะทําอะไรใหสําเร็จตามความนึกคิดของ
ตนเอง กลาวไดวา ทฤษฎีของ Maslow ช้ีใหเห็นวา มนุษยมีความตองการ 5 ขั้น เมื่อความตองการขั้น 
พื้นฐานขั้นหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวข้ันอ่ืนๆก็จะเกิดตามมา ซ่ึงจะมีความสําคัญกับบุคคลมากนอย 
เพียงใดขึ้นกับวาความพึงพอใจที่ไดรับนั้นสนองตอบตามความตองการของบุคคลนั้นๆเพียง 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นันทธี เพ็งพุม (2547) ไดทําการศึกษา เร่ือง ปญหาการใชบริการศูนยอาหารของบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ พบวาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการมีปญหาการใชบริการศูนยอาหารโดยรวมใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานวาดานสุขอนามัยอยูระดับมากและดานอื่นๆระดับปานกลาง 
และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่มีเพศ อายุ สถานภาพการทํางาน และความถี่ในการใชบริการในศูนย
อาหาร โดยรวมและรายดานแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นิรมล จํานงศรี (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจตอการใชบริการโรง
อาหารของหนวยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวาผูใชบริการผูใชบริการเปนประจําเพราะมี
ความสะดวกในการเดินทางและเปนสถานที่พบกับเพื่อน และในสวนผูมาใชบริการครั้งเดียวเนื่องจากวา
เขามารับประทานอาหารแลวพบวาอาหารไมอรอย ไมไดมาตรฐานและไมมีคุณภาพ และผูใชบริการมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางไดแกดานสถานที่ประกอบอาหาร ดานการบริการดานเจาหนาที่ และ
ดานการตอนรับ สวนในชองทางการจัดจําหนาย และดานการโฆษณามีความพึงพอใจระดับนอย และ
ผูใชบริการเพศชายมีความพึงพอใจในการใชบริการมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พริษฐ อนุกูลธนาการ (2546) ไดศึกษาคนควาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใชบริการ
รานอาหารจิฟฟคิทเชน (บายท็อปส) ในสถานีบริการน้ํามันเจ็ท พบวาผูใชบริการในรานอาหารมีความพึง
พอใจในการใหบริการโดยรวมและรายดานในระดับมาก ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ และสถานภาพตางกันมี
ความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ และในสวนผูบริโภค
ที่มาใชบริการที่มีอาชีพ การศึกษา รายไดตางกัน ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 

จินตนา สัมปชชลิต (2546) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของราน
มนตนมสด สาขา กรุงเทพมหานคร โดยทําการสุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการรานมนตนมสด จํานวน 
400 ราย พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรานมนตนมสดดานผลิตภัณฑและบริการ 
ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับพึงพอใจ สวนดานการจัดจําหนายผูบริโภคมีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ศิราวรรณ เจริญชัยวาณิชย (2548) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอพฤติกรรม
และแนวโนมการใชบริการสถานออกกําลังกาย ฟตเนส เฟรสท ประเทศไทย พบวา กลุมผูใชบริการสถาน
ออกกําลังกาย ฟตเนส เฟรสท ประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-39 ป สถานภาพ โสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 40,000 บาท
ขึ้นไป ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดาน
คุณภาพและการเพิ่มผลผลิตโดยรวมอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจในดานราคาอยูในระดับปาน
กลาง สําหรับเหตุผลที่กลุมผูใชบริการมาออกกําลังกาย คือ เพื่อตองการใหสุขภาพแข็งแรง รองลงมาคือ 
ตองการลดความอวน และสวนใหญเลือกใชบริการสถานออกกําลังกาย ฟตเนส เฟรสท เพราะใกลบาน 
ใกลที่ทางาน และมีกิจกรรมหลากหลาย ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตในการใชบริการโรง

อาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
           3.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในศึกษาการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนิสิตในการใชบริการโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  จํานวนนักศึกษา 25,126 คน 
 (ที่มาhttp://reg.buu.ac.th/registrar/dl_reg/CurrStu22102552_1_2552.pdf ) 
 
           3.1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (สิทธิ์ ธีรสรณ, 
2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
วิธีของ Taro Yamane 

สูตร   
( )21 eN

Nn
+

=  

 
n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N แทน ขนาดของประชากร 
e   แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุมการสุมตัวอยาง 
จะไดวา   และ 126,25=N 05.0=e  

ดังนั้น    

( )
71.393

05.0126,251
126,25

2

=
+

=

n

n  

 
ดังนั้นผูวจิัยจึงใชขนาดตวัอยาง 400 คน 
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          3.1.3 วิธีการสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชขนาดตัวอยางโดยประมาณ 400คน และนําจํานวนขนาดตัวอยางนี้ไปใชหาขนาด

ตัวอยางแบบโควตา (Quota) เพื่อหาจํานวนตัวอยางของแตละชั้นภูมิ 
ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota) โดยใชเกณฑการเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิที่กําหนด

ตัวอยางจากแตละชั้นภูมิเปนสัดสวนกับขนาดของประชากรในแตละชั้นภูมิ ไดแก นิสิตช้ันปที่ 1 มี
จํานวน 9,451 คน คิดเปนรอยละ 0.38 นิสิตชั้นปที่ 2 มีจํานวน 6,836 คน คิดเปนรอยละ 0.27 นิสิตชั้นปที่ 
3 มีจํานวน 5,115 คน คิดเปนรอยละ 0.20 นิสิตชั้นปที่ 4 มีจํานวน 3,723 คน คิดเปนรอยละ 0.15 เมื่อ
กําหนดใหขนาดตัวอยางเปน 400 คน สามารถคํานวณขนาดตัวอยางจากแตละกลุมตามเปอรเซ็นตของ
ประชากร 

 
ขนาดตัวอยางนิสิตช้ันปที่ 1   = 400(0.38)  =  152  คน 
ขนาดตัวอยางนิสิตช้ันปที่ 2   = 400(0.27)  =  108  คน 
ขนาดตัวอยางนิสิตช้ันปที่ 3   = 400(0.20)  =   80   คน 
ขนาดตัวอยางนิสิตช้ันปที่ 4   = 400(0.15)  =   60   คน 
 
   รวม   400  คน 

 
          3.1.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในครั้งนี ้ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ 
ระดับชั้นป และจํานวนวันที่เขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหาร 5 ดาน ดังนี ้
 ดานคุณภาพและการบริการ  ดานพอคา แมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และ 
ดานการสงเสริมการตลาด โดยกําหนด เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบริการมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบริการมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบริการปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบริการนอย 
1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใชบริการนอยที่สุด 
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3.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารปญหาการ
ใชบริการโรงอาหาร ความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหาร ความพึงพอใจในการรับบริการ เอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สํารวจปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการใชบริการโรงอาหารแลวนํามาปรับสรางเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในแตละดาน 

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นแลวไปทดลองใชกับนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามใหตรงตามวัตถุประสงค 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล โดยนําแบบสอบถาม จํานวน 400 ฉบับไปเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเองโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมประมาณ 4 สัปดาห 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 จากที่ทําการสํารวจ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาคํานวณเพื่อวิเคราะหผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยใชสถิติพรรณนา คือ ความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และรอยละ (percentage) เพื่อเปรียบเทียบจํานวนที่ใชบริการมากที่สุด 

2. วิเคราะห คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวม 5 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผู
ใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด 
เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยตอความพึงพอใจ (ธานินทร ศิลปจารุ:2551) กําหนด
เปนชวงคะแนนไดดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปลานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 
 
 



 15 

3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
รวม 5 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่
และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมและแตละดาน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ  
ช้ันป และจํานวนวันที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 
 ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ Z (Z-Test) เพื่อวิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ กับ
ระดับความพึงพอใจ 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดาน
สถานที่และส่ิงแวดลอม และ ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ F (F-Test) เพื่อวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 
ช้ันป จํานวนวันที่ใชบริการตอสัปดาห กับระดับความพึงพอใจ 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ 
ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด เมื่อ
วิเคราะหแลวแตกตาง ผูวิจัยจะใชวิธีของ Scheff’e เพื่อใชในการทดสอบการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู 
 
 
 
 

 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิเคราะหและการนําเสนอผลของการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
และรูปภาพ โดยแบงการนําเสนอเปน   ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความพึงพอใจของผูใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย

บูรพา 
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของผูใชบริการโรงอาหารจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ช้ันป และจํานวนวนัที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 
4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูใชบริการโรงอาหารจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ไดใชสัญลักษณที่เกีย่วของกบัการศึกษา ดังนี้ 

bSS  แทน ผลรวมกาํลังสองระหวางกลุม  

wSS  แทน ผลรวมกาํลังสองภายในกลุม  

tSS  แทน ผลรวมกาํลังสองทั้งหมด 

bMS   แทน ผลรวมกําลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม 

wMS  แทน ผลรวมกําลังสองเฉลี่ยภายในกลุม 

bdf  แทน องศาเสรรีะหวางกลุม 

wdf  แทน องศสเสรีภายในกลุม 
 * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

ลําดับตอไปผูวิจัยจะไดนําเสนอผลของการวิจัย โดยเรยีงลําดับการนําเสนอ ทั้ง 4 ขอ ดังนี ้
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามมีจํานวน 4 ขอ

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
เพศชาย 129 32.25 
เพศหญิง 271 67.75 
รวม 400 100 

 

 

67.75%

32.25%

หญิง

ชาย
เพศ

 
ภาพที่ 1 รอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 
 
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญไดแก เพศหญิง คดิเปนรอยละ 

67.75 ที่เหลือไดแก เพศชาย คิดเปนรอยละ 32.25 
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          ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 2 และภาพที่ 2 
ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอาย ุ

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 48 12.0 

19 ป 175 43.75 
20 ป 98 24.5 

มากกวา 20 ป 79 19.75 
รวม 400 100 

 
 

19.75%

24.5% 43.75%

12.0%

มากกวา 20 ป

20 ป

19 ป

ตํ่ากวาหรอื
เทากับ 18 ป

อายุ

 
 
 
ภาพที่ 2 รอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอาย ุ
 
จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาย ุ19 ป คิดเปนรอยละ 43.75 

รองลงมาไดแก อายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 24.5 อายุมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 19.75 และนอยที่สุด อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป คิดเปนรอยละ 12 
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          ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานชั้นป 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามในดานชั้นป ปรากฏผล

ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 3 
ตารางที่ 3 จํานวนและคารอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานชั้นป 

ระดับชั้นป จํานวน รอยละ 

นิสิตปท่ี 1 152 38.0 
นิสิตปที่ 2 108 27.0 
นิสิตปที่ 3 80 20.0 
นิสิตปที่ 4 60 15.0 

รวม 400 100 
 

 
 

15.0%

20.0%

27.0%

38.0%
นิสติป 4

นิสติป 3

นิสติป 2

นิสติป 1
ระดบัชั้นป

 
ภาพที่ 3 รอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานชัน้ป 
 
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนนิสิตช้ันปที่ 1 คิดเปนรอย

ละ 38 รองลงมาคือ นิสิตช้ันปที่ 2 คิดเปนรอยละ 27 นิสิตช้ันปที่ 3 คิดเปนรอยละ 20 และนอยที่สุดคือ
นิสิตช้ันปที่ 4 คิดเปนรอยละ 15 
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          ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานจาํนวนวันทีเ่ขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามในดานจํานวนวันทีใ่ช

บริการโรงอาหารตอสัปดาหปรากฏผลดังตารางที่ 4 และภาพที่ 4 
ตารางที่ 4 จํานวนและคารอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานจํานวนวันทีใ่ช 

บริการโรงอาหารตอสัปดาห 
จํานวนวันท่ีใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห จํานวน รอยละ 

นอยกวา 3 วัน 247 61.75 
3-5 วัน 136 34.0 

มากกวา 5 วัน 17 4.25 
รวม 400 10.0 

 
 

4.25%

34.0%

61.75%

มากกวา 5 วัน

3-5 วัน

นอยกวา 3 วัน
จํานวนวันทีใ่ชบริการ

 
ภาพที่ 4 รอยละของปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานจํานวนวันทีใ่ช บริการโรง

อาหารตอสัปดาห 
 
จากตารางที่ 4 และภาพที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนวันใชบริการโรงอาหาร

นอยกวา 3 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 61.75 รองลงมาคือ 3-5 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 34 และ
นอยที่สุดคือ มากกวา 5 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 4.25 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโรงอาหาร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
บูรพาท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่
และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด 
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )..DS และระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรง

อาหารภายในมหาวิทยาลัยบรูพา 
ความพึงพอใจ 

X  ..DS  ระดับความพงึพอใจ

ดานคุณภาพและการบริการ 3.0396 0.52303 ปานกลาง 
ดานพอคาแมคาผูใหบริการ 3.42 0.58726 ปานกลาง 
ดานราคา 3.3510 0.61248 มาก 
ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 3.1269 0.57361 ปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 2.6617 0.69327 ปานกลาง 
โดยภาพรวม 3.1198 0.46147 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดย

ภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณภาพและการบริการ
ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง สวนดานราคา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )..DS และระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช บริการ
โรงอาหารภายในมหาวิทยาลยับูรพา ดานคุณภาพและการบริการ 
ดานคณุภาพและการบริการ 

X  ..DS  ระดับความ
พึงพอใจ 

1. รสชาติของอาหารและเครือ่งดื่ม 3.28 0.642 ปานกลาง 
2. ความเปนมาตรฐานของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3.23 0.636 
 

ปานกลาง 
 

3. คุณคาทางอาหารที่ผูบริการไดรับ 3.33 0.709 ปานกลาง 
4. ความหลากหลายของอาหาร 3.09 0.858 ปานกลาง 
5. ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม 3.00 0.697 ปานกลาง 
6. คุณภาพของเครื่องปรุง 2.85 0.780 ปานกลาง 
7. ความเพียงพอของตูน้ําดืม่ 2.46 0.903 นอย 
8. ความสะอาดและปลอดภยัของตูน้ําดื่ม 2.54 0.828 ปานกลาง 
9. ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร 2.81 0.846 ปานกลาง 
10. ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.28 0.821 ปานกลาง 
11. เจาหนาทีจ่าํหนายคูปองบริการรวดเร็ว 3.34 0.806 ปานกลาง 
12. ความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาที่
จําหนายคูปอง 

3.51 0.779 มาก 

13. ความกระตือรือรนในการบริการของ
เจาหนาที ่

3.32 0.79 ปานกลาง 

14. มีหมอน้ํารอนสําหรับลางชอน 2.73 1.044 ปานกลาง 
15. ความสด ความใหม ความรอนของ
อาหาร 

2.84 0.803 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพาดาน

คุณภาพและการบริการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเพยีงพอของตูน้ําดื่ม มีความพึงพอใจใน
ระดับนอย และความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาทีจ่ําหนายคูปอง มคีวามพึงพอใจระดับมาก สวนขอ
อ่ืนๆ มีความพงึพอใจระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )..DS และระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยบรูพา ดานพอคาแมคาผูใหบริการ 
ดานพอคาแมคาผูใหบริการ 

X  ..DS  ระดับความ
พึงพอใจ 

1. แตงกายสะอาด และสุภาพ 3.43 0.701 ปานกลาง 
2. มีมนุษยสัมพันธที่ด ี 3.47 0.745 ปานกลาง 
3. มีความกระตือรือรนตอการบริการ 3.48 0.732 ปานกลาง 

4. ใชวาจาสภุาพ 3.36 0.714 ปานกลาง 
5. ใหบริการดวยความเต็มใจ 3.40 0.715 ปานกลาง 
6. มีความเอาใจใสตอลูกคา 3.38 0.719 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยบรูพาดาน

พอคาแมคาผูใหบริการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทกุขอมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )..DS และระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรง

อาหารภายในมหาวิทยาลัยบรูพา ดานราคา 
ดานราคา 

X  ..DS  ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อ
เทียบกับปริมาณอาหาร 

3.46 0.775 ปานกลาง 

2. ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับคุณภาพ 

3.42 0.774 ปานกลาง 

3. มีปายบอกราคาที่เห็นไดชัดเจน 3.51 0.937 มาก 

4. เครื่องดื่มมีหลายราคา 3.18 0.747 ปานกลาง 
5. อาหารมีหลายราคา 3.19 0.764 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาดานราคา 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร ราคาอาหารมี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ เครื่องดื่มมีหลายราคา อาหารมีหลายราคา มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง สวนมีปายบอกราคาที่เห็นไดชัดเจน มีความพึงพอใจระดับมาก 
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )..DS และระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยบรูพา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 

X  ..DS  ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 3.71 0.888 มาก 
2. ความสะอาดของโตะ เกาอ้ีสําหรับนั่ง
รับประทานอาหาร 

3.50 
 

0.832 
 

มาก 
 

3. ความเพียงพอของจํานวนโตะ เกาอ้ี
สําหรับนั่ง  รับประทานอาหาร 

3.22 
 

0.884 ปานกลาง 

4. การจัดโตะ เกาอ้ีสําหรับนัง่รับประทาน
อาหาร เหมาะสมกับพื้นที ่ไมแออัด 

3.28 
 

2.196 ปานกลาง 

5. สถานที่ในสวนที่ใชประกอบอาหาร
สะอาด 

2.85 0.879 ปานกลาง 

6. มีปายแสดงจุดจําหนายคูปองชัดเจน 3.16 0.74 ปานกลาง 
7. สถานที่จําหนายอาหารมีอากาศถายเท
ไดสะดวก 

3.09 0.762 ปานกลาง 

8. มีการจัดแบงจํานวนรานอาหารและราน
จําหนายน้ําดืม่ เหมาะสม 

3.25 0.748 ปานกลาง 

9. ความเพียงพอของจํานวนรานคา 3.02 0.841 ปานกลาง 
10. ความสะอาดของหองน้ํา 2.74 0.844 ปานกลาง 
11. บรรยากาศของโรงอาหาร เหมาะ
สําหรับนั่ง รับประทานอาหาร 

3.07 0.715 ปานกลาง 

12. มีแสงสวางเพียงพอ 3.20 0.78 ปานกลาง 
13. มีการตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม  
 นาสนใจ 

2.57 1.004 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยบรูพาดาน

สถานที่และส่ิงแวดลอม เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ความสะอาดของ
โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร มคีวามพึงพอใจระดับมาก สวนขออ่ืนๆ มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย ( )X  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( )..DS และระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ ใชบริการ
โรงอาหารภายในมหาวิทยาลยับูรพา ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด 
X  ..DS  ระดับความ

พึงพอใจ 
1.มีปายรายการอาหารเดน พเิศษประจําวัน 2.60 0.82 ปานกลาง 
2. มีการแสดงจัดวางอาหารตัวอยาง 2.71 0.829 ปานกลาง 
3. การใหคําแนะนําและเชิญชวนใน
รายการอาหารที่นาสนใจ 

2.68 0.758 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยบรูพาดานการ

สงเสริมการตลาด มีความพงึพอใจเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
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3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีใชบริการโรงอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา รวม 5 ดาน โดยภาพรวมและแตละดาน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปท่ีศึกษา และ
จํานวนวันท่ีใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 
          นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีความพงึพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบรูพา
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ดังปรากฏดังตาราง 
ตารางที่ 11   ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช 

บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวมและรายดาน จาํแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

 
ความพึงพอใจของ

นิสิต X  ..DS  ระดับ X  ..DS  ระดับ 

 

t  

 

p  

1.ดานคุณภาพและ
การบริการ 

3.05 0.56 ปานกลาง 3.03 0.51 ปานกลาง 0.223 0.824 

2.ดานพอคาแมคาผู
ใหบริการ 

3.43 0.60 ปานกลาง 3.42 0.58 ปานกลาง 0.149 0.881 

3.ดานราคา 3.35 0.68 ปานกลาง 3.35 0.58 ปานกลาง 0.021 0.983 
4.ดานสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 

3.18 0.59 ปานกลาง 3.10 0.56 ปานกลาง 1.294 0.196 

5.ดานการสงเสริม
การตลาด 

2.68 0.72 ปานกลาง 2.65 0.68 ปานกลาง 0.459 0.646 

โดยภาพรวม 3.14 0.51 ปานกลาง 3.11 0.44 ปานกลาง 0.553 
*ระดับนัยสําคญั 0.05 

0.580 

  
จากตารางที่ 11 แสดงวา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพศชายและเพศ

หญิง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน มี
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจดานคุณภาพและการ
บริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด 
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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          นิสิตที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ดังปรากฏดังตาราง 
ตารางที่ 12  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช

บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามอายุ กับดานคุณภาพและการบริการ 
ดานคณุภาพและการบริการ  

อายุ X  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 3.13 0.53 ปานกลาง 

19 ป 3.05 0.48 ปานกลาง 
20 ป 2.93 0.57 ปานกลาง 

มากกวา 20 ป 3.09 0.54 ปานกลาง 
รวม 3.04 0.52 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 12 นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อายุต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป  
อายุ 19 ป อายุ 20 ป และอายมุากกวา 20 ป มีความพึงพอใจดานคณุภาพและการบริการอยูในระดับ 
ปานกลาง 
 
ตารางที่ 13   คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช                                  

บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามอายุ กับดานพอคาแมคาผูใหบริการ 
ดานพอคาแมคาผูใหบริการ  

อายุ X  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 3.44 0.73 ปานกลาง 

19 ป 3.41 0.56 ปานกลาง 
20 ป 3.37 0.57 ปานกลาง 

มากกวา 20 ป 3.48 0.59 ปานกลาง 
รวม 3.42 0.59 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 13 นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อายุต่ํากวาหรือเทากับ 
18 ป อายุ 19 ป อายุ 20 ป และอายุมากกวา 20 ป มีความพึงพอใจดานพอคาแมคาผูใหบริการ อยูในระดับ 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช 
บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามอายุ กับดานราคา 

ดานราคา  
อายุ X  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 3.13 0.56 ปานกลาง 
19 ป 3.32 0.58 ปานกลาง 
20 ป 3.51 0.62 มาก 

มากกวา 20 ป 3.37 0.66 ปานกลาง 
รวม 3.35 0.61 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 14 นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อายุต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 
 อายุ 19 ป และอายุมากกวา 20 ป มีความพงึพอใจดานราคา อยูในระดบัปานกลาง และอายุ 20 ป มีความ
พึงพอใจดานราคา อยูในระดบัมาก 
 
ตารางที่ 15  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช

บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามอายุ กับดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  

อายุ X  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 3.06 0.84 ปานกลาง 

19 ป 3.14 0.51 ปานกลาง 
20 ป 3.12 0.52 ปานกลาง 

มากกวา 20 ป 3.15 0.58 ปานกลาง 
รวม 3.13 0.57 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 15 นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อายุต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป  
อายุ 19 ป 20 ป และอายุมากกวา 20 ป มีความพึงพอใจดานสถานที่และส่ิงแวดลอม อยูในระดับปานกลาง  
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ตารางที่ 16  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช
บริการ โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามอายุ กับดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด  
อายุ X  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 2.65 0.74 ปานกลาง 
19 ป 2.71 0.65 ปานกลาง 
20 ป 2.55 0.70 ปานกลาง 

มากกวา 20 ป 2.70 0.74 ปานกลาง 
รวม 2.66 0.69 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 16 นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อายุต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป  
อายุ 19 ป อายุ 20 ป และอายุมากกวา 20 ป มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับ 
ปานกลาง  
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ตารางที่ 17  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช
บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมและรายดาน จาํแนกตามอาย ุ

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน 

.df  SS  MS  F  p  

ระหวางกลุม 3 1.796 0.599 

ภายในกลุม 396 107.353 0.271 

1.ดานคุณภาพและการบริการ 
 

รวม 399 109.149  

2.208 0.087 

ระหวางกลุม 3 0.568 0.189 
ภายในกลุม 396 137.039 0.346 

2.ดานพอคาแมคาผูใหบริการ 

รวม 399 137.607  

0.547 0.651 

ระหวางกลุม 3 5.087 1.696 
ภายในกลุม 396 144.593 0.365 

3.ดานราคา 

รวม 399 149.680  

4.644 0.003*

ระหวางกลุม 3 0.311 0.104 
ภายในกลุม 396 130.973 0.331 

4.ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 
 รวม 399 131.284  

0.313 0.816 

ระหวางกลุม 3 1.855 0.618 
ภายในกลุม 396 189.912 0.480 

5.ดานการสงเสริมการตลาด 
 

รวม 399 191.768  

1.290 0.278 

ระหวางกลุม 3 0.254 0.085 
ภายในกลุม 396 84.715 0.214 

โดยภาพรวม 
 

รวม 399 84.969  

0.396 0.756 

*ระดับนัยสําคญั 0.05 
 

จากตารางที่ 17 แสดงวา นิสิตที่มีอายุตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยบรูพา โดยภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผู
ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน สวนในดานราคานั้น
นิสิตที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน ที่ระดบันัยสําคัญ 0.05 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ความแตกตางเปนรายคูคะแนนของเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการ
โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามอายุ ดานราคา 
ตารางที่ 18  ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางเปนรายคู ของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต จําแนกตาม

อายุ ดานราคา 

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 18 ป 

19 ป 
 

20 ป 
 

มากกวา 20 ป  
ความพึงพอใจ 

 
อายุ 

 

X  
3.13 3.32 3.51 3.37 

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 18 ป 

3.13 - 0.193 0.383* 0.242 

19 ป 3.32  - 0.190 0.049 
20 ป 3.51   - 0.141 

ดานราคา 

มากกวา 20 ป 3.37    
*ระดับนัยสําคญั 0.05 

- 

  
 จากตารางที่ 18 เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในราคา จาํแนกตามอายุเปนรายคู 
พบวา กลุมอายุตาง ๆ ที่มีความพึงพอใจในดานราคาแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญ 0.05 มีจํานวน 1 คู 
ไดแก กลุมอายุ 20 ป มีความพึงพอใจในดานราคามากกวากลุมที่มีอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 
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          นิสิตที่มีช้ันปตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวม
และรายดานแตกตางกัน ดังปรากฏดังตาราง 
ตารางที่ 19   คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช

บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชัน้ป กับดานคุณภาพและการบริการ 
ดานคณุภาพและการบริการ ชั้นปการศึกษา 

..DS  X  ระดับความพึงพอใจ 
นิสิตปที่ 1 3.14 0.47 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 2 2.97 0.52 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 3 2.89 0.56 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 4 3.12 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.52 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 19 แสดงวา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจดานคุณภาพและการบริการ อยูในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 20  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช

บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชัน้ป กับดานพอคาแมคาผูใหบริการ 
ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ชั้นปการศึกษา 

..DS  X  ระดับความพึงพอใจ 
นิสิตปที่ 1 3.44 0.63 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 2 3.33 0.54 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 3 3.45 0.56 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 4 3.52 0.60 มาก 

รวม 3.42 0.59 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 20 แสดงวา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 
และชั้นปที่ 3 มีความพึงพอใจดานพอคาแมคาผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง สวนชัน้ปที่ 4 มีความพึง
พอใจดานพอคาแมคาผูใหบริการ อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 21  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช
บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชัน้ป กับดานราคา 

ดานราคา ชั้นปการศึกษา 

..DS  X  ระดับความพึงพอใจ 
นิสิตปที่ 1 3.22 0.60 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 2 3.38 0.56 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 3 3.53 0.66 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 4 3.38 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.61 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 21 แสดงวา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจดานราคา อยูในระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 22  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช

บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชัน้ป กับดานสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ชั้นปการศึกษา 

..DS  X  ระดับความพึงพอใจ 
นิสิตปที่ 1 3.13 0.65 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 2 3.13 0.48 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 3 3.08 0.51 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 4 3.17 0.62 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 22 แสดงวา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 23  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช
บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชัน้ป กับดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด ชั้นปการศึกษา 

..DS  X  ระดับความพึงพอใจ 
นิสิตปที่ 1 2.74 0.71 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 2 2.62 0.61 ปานกลาง 
นิสิตปที่ 3 2.49 0.68 นอย 
นิสิตปที่ 4 2.78 0.76 ปานกลาง 

รวม 2.66 0.69 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 23 แสดงวา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2  
และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง สวนปที่ 3 มีความพึงพอใจ
ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับนอย 
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ตารางที่ 24  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช
บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมและรายดาน จาํแนกตามชัน้ป 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน 

.df  SS  MS  F  p  

ระหวางกลุม 3 4.050 1.350 

ภายในกลุม 396 105.099 0.265 

1.ดานคุณภาพและการบริการ 
 

รวม 399 109.149  

5.086 0.002*

ระหวางกลุม 3 1.612 0.537 
ภายในกลุม 396 135.995 0.343 

2.ดานพอคาแมคาผูใหบริการ 

รวม 399 137.607  

1.564 0.197 

ระหวางกลุม 3 5.302 1.767 
ภายในกลุม 396 144.378 0.365 

3.ดานราคา 

รวม 399 149.680  

4.846 0.003*

ระหวางกลุม 3 0.326 0.109 
ภายในกลุม 396 130.959 0.331 

4.ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 
 รวม 399 131.284  

0.328 0.805 

ระหวางกลุม 3 4.358 1.453 
ภายในกลุม 396 187.41 0.473 

5.ดานการสงเสริมการตลาด 
 

รวม 399 191.768  

3.070 0.028*

ระหวางกลุม 3 0.574 0.191 
ภายในกลุม 396 84.396 0.213 

โดยภาพรวม 
 

รวม 399 84.969  

0.897 0.443 

*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 24 แสดงวา นิสิตที่มีช้ันปตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยบรูพา โดยภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน สวนนิสิตที่มีช้ันปตางกนั มีความพึงพอใจใน
การใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลยับูรพาดานคณุภาพและการบริการ และดานราคา มีความ
แตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ความแตกตางเปนรายคูของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการ
โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา ในดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา 
และดานการสงเสริมการตลาด 
ตารางที่ 25  ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางเปนรายคู ของคาเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของนิสิต จาํแนก

ตามชั้นป ดานคุณภาพและการบริการ 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4  
ความพึงพอใจ 

 
ชั้นป 

 

X  3.14 2.97 2.89 3.12 
ช้ันปที่ 1 3.14 - 0.166 0.244* 0.018 
ช้ันปที่ 2 2.97  - 0.078 0.148 
ช้ันปที่ 3 2.89   - 0.226 

ดานคุณภาพ
และการบริการ 

ช้ันปที่ 4 3.12    - 
*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

  
 จากตารางที่ 25 เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในคณุภาพและการบริการ จําแนก
ตามชั้นปเปนรายคู พบวา กลุมชั้นปตาง ๆ ที่มีความพึงพอใจในคณุภาพและการบริการแตกตางกนัที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบรกิาร
มากกวากลุมทีช้ั่นปที่ 3  
 
ตารางที่ 26  ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางเปนรายคู ของคคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิต 

จําแนกตามชัน้ป ดานราคา 

ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4  
ความพึงพอใจ 

 
ชั้นป 

 

X  3.22 3.38 3.53 3.38 

ช้ันปที่ 1 3.22 - 0.157 0.310* 0.161 
ช้ันปที่ 2 3.38  - 0.153 0.004 
ช้ันปที่ 3 3.53   - 0.149 

ดานราคา 

ช้ันปที่ 4 3.38    
*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

- 
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 จากตารางที่ 26 เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา จําแนกตามชั้นปเปน
รายคู พบวา กลุมชั้นปตาง ๆ ที่มีความพึงพอใจในดานราคาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีจํานวน 1 
คู ไดแก กลุมชั้นปที่ 3 มีความพึงพอใจในดานราคามากกวากลุมที่ช้ันปที่ 1  
 ดานการสงเสริมการตลาดเมื่อทดสอบความแตกตาง จําแนกตามชั้นปเปนรายคูจะพบวาไมมีคูใด
เกิดความแตกตาง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
          นิสิตที่เขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาหตางกนัตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ดังปรากฏดังตาราง 

ตารางที่ 27  คาเฉลี่ย ( )X  และสวนเบี่นงเบนมาตรฐาน ( )..DS ของระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการ
โรงอาหารภายในมหาวิทยาลยับูรพา จําแนกตามจํานวนวนัที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห  
กับ ดานการสงเสริมการตลาด 

จํานวนวันท่ีใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 

นอยกวา 3 วัน ตั้งแต 3-5 วัน มากกวา 5 วัน 

 
ความพึงพอใจ 

X  ..DS  ระดับ X  ..DS  ระดับ X  ..DS  ระดับ 
1.ดานคุณภาพและ
การบริการ 

3.05 0.494 ปานกลาง 2.998 0.553 ปานกลาง 3.35 0.652 ปานกลาง 

2.ดานพอคาแมคา
ผูใหบริการ 

3.45 0.561 ปานกลาง 3.37 0.617 ปานกลาง 3.42 0.720 ปานกลาง 

3.ดานราคา 3.39 0.635 ปานกลาง 3.29 0.555 ปานกลาง 3.32 0.711 ปานกลาง 
4.ดานสถานที่ 
และส่ิงแวดลอม 

3.13 0.547 ปานกลาง 3.13 0.614 ปานกลาง 3.36 0.599 ปานกลาง 

5.ดานการสง 
เสริมการตลาด 

2.67 0.690 ปานกลาง 2.64 0.686 ปานกลาง 2.65 0.829 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.14 0.443 ปานกลาง 3.08 0.480 ปานกลาง 3.20 0.568 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 27 แสดงวา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีจํานวนวันที่

เขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห นอยกวา 3 วัน ตั้งแต 3-5 วัน และมากกวา 5 วัน มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมและรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
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ตารางที่ 28  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช
บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมและรายดาน จาํแนกตามจํานวน
วันที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน 

.df  SS  MS  F  p  

ระหวางกลุม 2 0.978 0.489 

ภายในกลุม 397 108.171 0.272 

1.ดานคุณภาพและการบริการ 
 

รวม 399 109.149  

1.795 0.167 

ระหวางกลุม 2 0.604 0.302 
ภายในกลุม 397 137.003 0.345 

2.ดานพอคาแมคาผูใหบริการ 

รวม 399 137.607  

0.875 0.418 

ระหวางกลุม 2 0.815 0.425 
ภายในกลุม 397 148.829 0.375 

3.ดานราคา 

รวม 399 149.680  

1.135 0.323 

ระหวางกลุม 2 1.014 0.507 
ภายในกลุม 397 130.270 0.328 

4.ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 
 รวม 399 131.284  

1.545 0.215 

ระหวางกลุม 2 0.089 0.045 
ภายในกลุม 397 191.678 0.483 

5.ดานการสงเสริมการตลาด 
 

รวม 399 191.768  

0.093 0.912 

ระหวางกลุม 2 0.403 0.201 
ภายในกลุม 397 84.567 0.213 

โดยภาพรวม 
 

รวม 399 

0.945 0.390 

84.969  
*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 28 แสดงวา นิสิตที่มีจํานวนวนัที่เขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาหตางกนั มีความ

พึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวม และรายดาน ไดแก ดาน
คุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการ
สงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปดของผูใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา 
ตารางที่ 29 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

ลําดับท่ี ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มจํานวนรานคาใหมจีาํนวนมากขึ้น 
2. ควรเพิ่มปริมาณอาหารใหมากขึ้นใหมีความเหมาะสมกับราคา 
3. มีการเปลี่ยนแปลงอาหารใหมีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
4. มีการเปลี่ยนน้าํรอนของหมอน้ําที่ใชทําความสะอาดชอนบอยๆ 
5. เพิ่มจํานวนตูน้าํดื่มใหมีมากยิง่ขึ้น 
6. พอคาแมคาผูใหบริการบางรานควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีกวานี ้

7. มีโตะและเกาอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหารมากขึ้นกวานี้ 
8. ควรทําความสะอาดหองน้ําใหสะอาดตลอดเวลา 

 
 

 
 
 



บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบระดับความ

พึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา สรุปผลดังนี้ 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพาครั้งนี้ สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. นิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น 400 คน นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 67.75 มีอายุ 19 ป จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 
43.75 เปนนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 และจํานวนวันที่ใชบริการโรงอาหารตอ
สัปดาหนอยกวา 3 วัน จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.75  

2. นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและราย
ดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม ดานการ
สงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง สวนดานราคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ดานคุณภาพและการบริการ นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ ความเพียงพอของตูน้ํา 
ความพึงพอใจในระดับ นอย และขอความซื่อสัตยถูกตองของเจาหนาที่จําหนายคูปอง ความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก 

ดานราคา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาในขอความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ
อาหาร ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ เครื่องดื่มมีหลายราคา และอาหารมีหลายราคา 
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาในขอ สถานที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ ความสะอาดของโตะ เกาอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหาร มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก 

ดานพอคาแมคาผูใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและราย
ขออยูในระดับปานกลาง 
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3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
          3.1 เพศ นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพศชายและเพศหญิง มี

ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานคุณภาพและการ
บริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด 
พบวาความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

          นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคา
แมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 

          3.2 อายุ นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อายุนอยกวาหรือเทากับ 18 
ป อายุ 19 ป อายุ 20 ป และอายุมากกวา 20 ป มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานไดแก ดาน
คุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริม
การตลาด อยูในระดับปานกลาง  สวนดานราคา อายุนอยกวาหรือเทากับ 18 ป อายุ 19 ป และ อายุมากกวา 
20 ป มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง นิสิตอายุ 20 ปมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

          นิสิตที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานทีแ่ละ
ส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความแตกตางกัน สวนดานราคา มีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 

          ดานราคา นิสิตที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจดานราคาตางกันไดแก นิสิตอายุ 20 ป มี
ความพึงพอใจดานราคามากวานิสิตอายุต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

          3.3 ช้ันป นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 
และช้ันปที่ 4 มีความพึงพอใจโดยภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา 
และดานสถานที่และส่ิงแวดลอม มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจดานพอคาแมคาผู
ใหบริการของนิสิตชั้นปที่ 1 ช้ันปที่ 2 และชั้ปที่ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง สวนนิสิตชั้นปที่ 4 มีความ
พึงพอใจมาก ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดของนิสิตชั้นปที่ 1 ช้ันปที่ 2 และชั้นปที่ 4 มีความ
พึงพอใจปานกลาง และนิสิตช้ันปที่ 3 มีความพึงพอใจ นอย 

          นิสิตชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีความแตกตางกัน สวนดานคุณภาพและการบริการ และดานราคา มีความแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

          ดานคุณภาพและการบริการ นิสิตที่มีช้ันปตางกัน มีความพึงพอใจดานคุณภาพและการ
บริการตางกันไดแก นิสิตชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจดานคุณภาพและการบริการมากกวานิสิตชั้นปที่ 3 ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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          ดานราคา นิสิตที่มีช้ันปตางกัน มีความพึงพอใจดานราคาตางกัน ไดแก นิสิตช้ันปที่ 3 มี
ความพึงพอใจดานราคามากกวานิสิตช้ันปที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

          3.4 นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีจํานวนวันที่ใชบริการโรง
อาหารตอสัปดาห นอยกวา 3 วันตอสัปดาห ตั้งแต 3-5 วันตอสัปดาห และมากกาวา 5 วันตอสัปดาห มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับ ปานกลาง 

          นิสิตที่เขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาหตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวทิยาลยั
บูรพา นิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น 400 คน นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา สวน
ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 217 คน สวนใหญมีอายุ 19 ป จํานวน 175 คน เปนนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 152 
คน นิสิตที่เขาใชบริการนอนกวา 3 วันตอสัปดาห จํานวน 247 คน  

1. ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ใน 5 
ดาน คือ ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
และดานการสงเสริมการตลาด สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

          ดานคุณภาพและการบริการ นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะ นิสิตมีความใสใจในสุขอนามัยของตนเองจึงมี
ความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารสะอาด 
คุณภาพของเครื่องปรุงตองสะอาดไมมีส่ิงสกปรกติดในเครื่องปรุงรส รวมถึงความสด ความใหม และ
ความรอนของอาหาร เปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนันทธี เพ็งพุม (2547) ไดทําการศึกษา
เร่ืองปญหาการใชบริการศูนยอาหารของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ พบวาในดานสุขอนามัยอยูระดับ
มากและดานคุณภาพอาหารระดับอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น โรงอาหาร ตองดูแลใสใจในเรื่องความ
สะอาดเปนสําคัญ เพื่อใหนิสิตมีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการมากขึ้น ในเรื่องความ
ซ่ือสัตยและความถูกตองของเจาหนาที่จําหนายคูปอง นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากเพราะนิสิตมี
ความประทับใจในเรื่องความซื่อสัตยของเจาหนาที่จําหนายคูปอง ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีและควรสงเสริมใหปฏิบัติ
ตอไป การบริการคือความประทับใจ ความพึงพอใจเปนสวนที่สําคัญเชนกัน หากการบริการไมดี ก็ไม
สามารถทําใหผูมาใชบริการพึงพอใจได ซ่ึงสอดคลองกับสุขุม นวลสกุล (2538, 16-21) กลาววา “คําวา
บริการนาจะเปนคําที่มีคุณคาและชวนใหภูมิใจ เพราะคําวาบริการหมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอื่น
ใหคนอื่นมีความสุขและพอใจ และผูใหบริการนาจะมีความสุขที่ตนเองมีคุณคา เมื่อตั้งอุดมการณในการ
ทํางานไววางานของเรา คืองานบริการผูบริการจําเปนจะตองหาความรูมาใหบริการกับลูกคาและกอเกิด
แหงความมั่นคงแกองคกร ดังนั้นงานบริการคือการทําใหลูกคาพอใจ” 
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          ดานพอคาแมคาผูใหบริการ นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
พึงพอใจดานพอคาแมคาผูใหบริการโดยรวมและรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง  นิสิตมีความ
พึงพอใจกับการบริการของพอคาแมคาที่มีการแตงกายที่สะอาด มีความเหมาะสม และเมื่อนิสิตใชบริการ
มีการใหบริการอยางเปนกันเอง ดวยมนุษยสัมพันธที่ดี มีการใชวาจาที่สุภาพ และมีการบริการดวยความ
เต็มใจตอผูที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จึงทําใหเกิดความความประทับใจกับผูที่ใช
บริการมากยิ่งขึ้น 

          ดานราคา นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึงพอใจดานราคา 
โดยรวมและรายขอ ไดแก ปายบอกราคาที่เห็นไดชัดเจน อยูในระดับมาก สวนขอ ความเหมาะสมของ
ราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ เครื่องดื่มมี
หลายราคา และอาหารมีหลายราคา มีความพึงพอใจปานกลาง นิสิตมีความพึงพอใจกับราคากับราคาที่
กําหนดและมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพอาหารที่หลากหลายราคาใหเลือก ที่ไดรับในการมาใช
บริการแตละครั้ง และนิสิตมีความพึงพอใจกับและมีปายราคาบอกอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว
ของจิตตินันท เตชะคุป (2539, 19-20) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการความพึงพอใจของผูบริโภค 
คือผลิตภัณฑและการบริการจะตองมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และผูใหบริการจะตองแสดงพฤติกรรม
การบริการที่ลูกคาหรือผูบริโภคตองการ ดวยความเอาใจใสอยางเต็มที่ และดวยจิตสํานึกของการบริการ 

          ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
พึงพอใจดานสถานที่และส่ิงแวดลอม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ยกเวนรายขอ สถานที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ และขอความสะอาดของโตะ เกาอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหาร มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะนิสิตพอใจในความสะอาดบริเวณพื้นทางเดินศูนยอาหาร ความสะอาดของโตะ 
เกาอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหาร ความเพียงพอของจํานวนรานคา บรรยากาศของโรงอาหารเหมาะ
สําหรับการนั่งรับประทานอาหาร และมีการตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม นาสนใจ สามารถทําใหนิสิต
หรือผูใชบริการประทับใจและพึงพอใจไดเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของมณีวรรณ ตั้นไทย (2533) 
ไดกลาวถึง ความพึงพอใจหลังจากประชาชนไดรับการบริการในดานตางๆ ดังนี้ (1) ความสะดวกที่ไดรับ
บริการ (2) ตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ (3) คุณภาพของบริการที่ไดรับ (4) ระยะเวลาในการดําเนินงาน  
(5) ขอมูลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 

          ดานการสงเสริมการตลาด นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึง
พอใจดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เปนเพราะนิสิตไดรับบริการ
จากผูประกอบการจําหนายอาหารมีการแนะนํารายการอาหารประจําวัน ผูจําหนายอาหารใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเมนูอาหารประจําวันเปนที่ประทับใจทําใหนิสิตที่รับบริการประทับใจสอดคลองกับแนวคิดของ
จิตตินันท เดชะคุปต (2543, 19) กลาววา การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้น
จากการไดยินขอมูล ขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซ่ึงหากตรง
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กับความเชื่อที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจ ผลักดันใหมีความตองการบริการตามมา
ได 

2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
          เพศ  นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งเพศชายและเพศหญิง มี

ความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีความพึง
พอใจที่ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะ นิสิตพอใจในคุณภาพและการ
บริการ พอคาแมคาผูใหบริการ ราคา สถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีความตองการไมแตกตางกันซึ่งมาสโลว (Maslow) กลาวไววาความตองการของมนุษย
มีความตองการไมส้ินสุด ความตองการเริ่มจากต่ําสุดไปสูงตามลําดับความสําคัญไมจํากัดเรื่องเพศ ความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยซ่ึงจะขาดเสียมิได เชนความตองการอาหา เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยู
อาศัย และการพักผอน และไดอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยวาทุกคนมีความตองการและมีตลอดเวลา
ไมส้ินสุด ความตองการเหลานี้จะเริ่มจากต่ําไปสูงตามลําดับความสําคัญโดยไมมีเพศ 

          อายุ นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมและรายดานมี
ความพึงพอใจปานกลาง ยกเวน ดานราคา นิสิตที่มีอายุ 20 ปมีความพึงพอใจในระดับมาก นิสิตที่มีอายุ
ตางกันมีความพึงพอใจรายดาน ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผูใหบริการ ดาน
สถานที่และส่ิงแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะนิสิตพอใจในการใชบริการโรงอาหารที่ไดรับการบริการอยางเหมาะสม 
สวนนิสิตที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจดานราคา แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

          ช้ันป นิสิตที่มีช้ันปตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานพอคาแมคาผูใหบริการ และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะ นิสิตพอใจในการใหบริการของพอคาแมคา 
สถานที่มีโตะเกาอี้เพียงพอ ดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงนิสิตที่มีช้ันปตางกันมีความตองการไมแตกตาง
กัน สวนในดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 เชน ความเปนมาตรฐานของอาหารและเครื่องดื่ม ความรวดเร็วในการใหบริการ เปน
หัวใจสําคัญของโรงอาหารหรือรานอาหารนั่นรวมหมายถึงรสชาติของอาหารและความอรอยดวย สวน
การบริการคือความประทับใจความพึงพอใจอีกสวนที่สําคัญเชนกัน หากการบริการไมดี ก็ไมสามารถทํา
ใหผูมาใชบริการพึงพอใจได ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของสุขุม นวลสกุล (2538, 16-21) กลาววา “คําวา
บริการนาจะเปนคําที่มีคุณคาและชวนใหภูมิใจ เพราะคําวาบริการหมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอื่น
ใหคนอื่นมีความสุขและพอใจ และผูใหบริการนาจะมีความสุขที่ตนเองมีคุณคา เมื่อตั้งอุดมการณในการ
ทํางานไววางานของเรา คืองานบริการ ผูบริการจําเปนจะตองหาความรูมาใหบริการกับลูกคาและกอเกิด
แหงความมั่นคงแกองคกร ดังนั้นงานบริการคือการทําใหลูกคาพอใจ” 
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          จํานวนวันที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห นอยกวา 3 วันตอสัปดาห ตั้งแต 3-5 วันตอ
สัปดาห และมากกวา 5 วัน ตอสัปดาห นิสิตที่ใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึง
พอใจ โดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลาง นิสิตสวนใหญที่เขาใชบริการโรงอาหารมีจํานวน
วันที่ใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห นอยกวา 3 วัน แตทั้งนี้ไมวานิสิตจะมีจํานวนวันที่เขาใชบริการโรง
อาหารตางกันอยางไรก็มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง นิสิตที่
เขาใชบริการโรงอาหารมีจํานวนวันที่ใชบริการตอสัปดาห ตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
ตรงกับสมมุติฐานทั้งนี้เปนเพราะนิสิตที่เขามาใชบริการเวลาใดก็ยังคงใชบริการในชวงเวลาเดิมที่มาเรียน
ในมหาวิทยาลัย เพราะถูกใจในรสชาติของอาหารและราคาถูกเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่ไดรับ 
สอดคลองกับคํากลาวของ จิตตินันท เตชะคุป (2539, 19-20)ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการความพึง
พอใจของผูบริโภค คือผลิตภัณฑและการบริการจะตองมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และผูใหบริการ
จะตองแสดงพฤติกรรมการบริการที่ลูกคาหรือผูบริโภคตองการ ดวยความเอาใจใสอยางเต็มที่ และดวย
จิตสํานึกของการบริการ 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 
ความพึงพอใจของการใชบริการโรงอาหารที่อยูในระดับปานกลาง สามารถใชเพื่อเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร ของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหมีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น
ใน ทั้งนี้เพื่อใหเปนโรงอาหารที่มีมาตรฐานสากลจึงควรที่จะมีการปรับปรุงทุกดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณภาพและการบริการ ควรจัดใหมีรานอาหารตามสั่งเพิ่มขึ้น มีจํานวนของตูน้ําดื่มจํานวน
มากขึ้น และหมอน้ํารอนที่ใชทําความสะอาดชอนควรมีมากขึ้น เพื่อใหมีความเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่
ใชบริการ  

 2. ดานพอคาแมคาผูบริการ ควรมีอัธยาศัย การตอนรับลูกคาที่ดีมากกวานี้ 
 3. ดานราคา ตองตั้งราคาขายไมเกินราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีเปนอาหารจานพิเศษติด

ปายราคาทุกครั้ง ราคาอาหารเหมาะสมกับปริมาณอาหารและควรกําหนดราคาขายในราคายุติธรรม 
4. ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม ควรจัดใหมีโตะนั่งรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น ในเรื่องหองน้ํา 

ใหมีการทําความสะอาดตลอดเวลา และดูแลในเรื่องชํารุดของประตูซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได 
5. ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการแนะนํารายการอาหารที่นาสนใจมากกวานี้ 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอโรงอาหารในมหาวิทยาลัยอ่ืน เพื่อจะไดนํามาปรับปรุง
แกไขใหโรงอาหารของมหาวิทยาลัยบูรพาเปนโรงอาหารที่มีไดตามมาตรฐานและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
นิสิตที่มาใชบริการ 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

เรื่อง  ความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต 
         มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหาร 

 
ตอนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

  คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชอง [  ] 
1. เพศ 

 [  ] ชาย     [  ] หญิง 
 
2. อายุ 
       [  ] ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป    [  ] 19 ป              [  ] 20 ป             [  ] มากกวา 20 ป 
 
3. ระดับชั้นป 

[  ] นิสิตปที่ 1        [  ] นิสิตปที่ 2              [  ] นิสิตปที่ 3             [  ] นิสิตปที่ 4                 
                      

4. นิสิตใชบริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยบูรพาประมาณกีว่ันตอสัปดาห 
       [  ] นอยกวา 3 วัน  [  ] 3 – 5 วัน                [  ] มากกวา 5 วัน 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารของนิสิตมหาวิทยาลัยบรูพา 
       โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองระดับความพึงพอใจ  
 

ระดับความพงึพอใจ 
ดานความพึงพอใจของนิสติท่ีใชบริการโรงอาหาร 

มหาวิทยาลัยบรูพา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานคุณภาพและการบริการ 
1. รสชาติของอาหารและเครือ่งดื่ม 

     

2. ความเปนมาตรฐานของอาหารและเครื่องดื่ม      
3. คุณคาทางอาหารที่ผูบริการไดรับ      
4. ความหลากหลายของอาหาร      
5. ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม      
6. คุณภาพของเครื่องปรุง      
7. ความเพยีงพอของตูน้ําดืม่      
8. ความสะอาดและปลอดภยัของตูน้ําดื่ม      
9. ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร      
10. ความรวดเร็วในการใหบริการ      
11. เจาหนาทีจ่าํหนายคูปองบริการรวดเร็ว      
12. ความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาทีจ่ําหนายคูปอง      
13. ความกระตือรือรนในการบริการของเจาหนาที ่      
14. มีหมอน้ํารอนสําหรับลางชอน      
15. ความสด ความใหม ความรอนของอาหาร      
ดานพอคา – แมคา ผูใหบริการ 
1. แตงกายสะอาด และสุภาพ 

     

2. มีมนุษยสัมพันธที่ด ี      
3. มีความกระตือรือรนตอการบริการ      
4. ใชวาจาสภุาพ      

5. ใหบริการดวยความเต็มใจ      

6. มีความเอาใจใสตอลูกคา      
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ระดับความพงึพอใจ 

ดานความพึงพอใจของนิสติท่ีใชบริการโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานราคา 
1. ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร 

     

2. ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัคุณภาพ      
3. มีปายบอกราคาที่เห็นไดชัดเจน      

4. เครื่องดื่มมีหลายราคา      
5. อาหารมีหลายราคา      

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
1. สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

     

2. ความสะอาดของโตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งรับประทานอาหาร      
3. ความเพยีงพอของจํานวนโตะ เกาอ้ีสําหรับนั่ง 
    รับประทานอาหาร 

     

4. การจัดโตะ เกาอ้ีสําหรับนัง่รับประทานอาหาร 
    เหมาะสมกบัพื้นที ่ไมแออัด 

     

5. สถานที่ในสวนที่ใชประกอบอาหารสะอาด      
6. มีปายแสดงจุดจําหนายคูปองชัดเจน      
7. สถานที่จําหนายอาหารมีอากาศถายเทไดสะดวก      
8. มีการจัดแบงจํานวนรานอาหาร 
    และรานจําหนายน้ําดื่ม เหมาะสม 

     

9. ความเพยีงพอของจํานวนรานคา      

10. ความสะอาดของหองน้ํา      
11. บรรยากาศของโรงอาหาร เหมาะสําหรบันั่ง 
      รับประทานอาหาร 

     

12. มีแสงสวางเพียงพอ      

13. มีการตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม  
      นาสนใจ 
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ระดับความพงึพอใจ 

ดานความพึงพอใจของนิสติท่ีใชบริการโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีปายรายการอาหารเดน พเิศษประจําวัน 

     

2. มีการแสดงจัดวางอาหารตัวอยาง      
3. การใหคําแนะนําและเชิญชวนในรายการอาหารที่นาสนใจ      

 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 
คูมือลงรหัส 
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คูมือลงรหัส 
แบบสอบถามปญหาพิเศษ 

เร่ือง   ความพงึพอใจในการใชบริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต 
     มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวดัชลบุรี 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 

ขอท่ี ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

รหัส คําอธิบายรหัส 
(Value) 

1. เพศ เพศ 1 
2 
9 

ชาย 
หญิง 
ไมตอบ (โดยกําหนดใน Missing) 

2. อายุ อายุ 1 
2 
3 
4 
9 

ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป 
19 ป 
20 ป 
มากกวา 20 ป 
ไมตอบ (โดยกําหนดใน Missing) 

3. ระดับชั้นป ระดับชั้นป 1 
2 
3 
4 
9 

นิสิตปที่ 1 
นิสิตปที่ 2 
นิสิตปที่ 3 
นิสิตปที่ 4 
ไมตอบ (โดยกําหนดใน Missing) 

4. จํานวนวนัที่
ใชบริการ 

จํานวนวนัที่ใช
บริการ 

1 
2 
3 
9 

นอยกวา 3 วัน 
3 – 5 วัน 
มากกวา 5 วัน 
ไมตอบ (โดยกําหนดใน Missing) 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหารของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอท่ี ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

รหัส คําอธิบายรหัส 
(Value) 

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 

 
1.13 

 
1.14 
1.15 

A1 
A1_1 
A1_2 
A1_3 
A1_4 
A1_5 
A1_6 
A1_7 
A1_8 
A1_9 
A1_10 
A1_11 
A1_12 

 
A1_13 

 
A1_14 
A1_15 

  คุณภาพและการบริการ 
  รสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม 
  ความเปนมาตรฐานของอาหารและเครื่องดื่ม   
คุณคาทางอาหารที่ผูบริการไดรับ 

  ความหลากหลายของอาหาร 
  ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม 
  คุณภาพของเครื่องปรุง 
  ความเพยีงพอของตูน้ําดื่ม 
  ความสะอาดและปลอดภยัของตูน้ําดื่ม 
  ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร 
  ความรวดเรว็ในการใหบริการ 
  เจาหนาทีจ่ําหนายคูปองบริการรวดเร็ว 
  ความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาที่  
จําหนาย คูปอง 

  ความกระตือรือรนในการบริการของ 
เจาหนาที ่

  มีหมอน้ํารอนสําหรับลางชอน 
  ความสด ความใหม ความรอนของอาหาร 

 
 
 
 
 
 

  1 
2 
3 
4 
5 
9 

 
 
 

   
 
 
  นอยที่สุด 
  นอย 
  ปานกลาง 
  มาก 
  มากที่สุด 
  ไมตอบ (โดยกําหนดใน  

Missing)  

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

A2 
A2_1 
A2_2 
A2_3 
A2_4 
A2_5 
A2_6 

ดานพอคา แมคา ผูใหบริการ 
แตงกายสะอาด และสุภาพ 
มีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
มีความกระตือรือรนตอการบริการ 
ใชวาจาสภุาพ 
ใหบริการดวยความเต็มใจ 

  มีความเอาใจใสตอลูกคา 

 
1 
2 
3 
4 

  5 
  9 

 
  นอยที่สุด 
  นอย 
  ปานกลาง 
  มาก 
  มากที่สุด 
  ไมตอบ (โดยกําหนดใน  

Missing) 
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ขอท่ี ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

รหัส 
 

คําอธิบายรหัส 
(Value) 

3 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 
3.4 
3.5 

A3 
A3_1 

 
A3_2 

 
A3_3 
A3_4 
A3_5 

ดานราคา 
ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับ
ปริมาณอาหาร 

  ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพ 

  มีปายบอกราคาที่เห็นไดชัดเจน 
  เครื่องดื่มมีหลายราคา 
  อาหารมีหลายราคา 

 
1 
2 
3 
4 

   5 
   9 

  
  นอยที่สุด 
  นอย 
  ปานกลาง 
  มาก 
  มากที่สุด 
 ไมตอบ (โดยกําหนดใน 

Missing) 
4 

4.1 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

 
4.5 
4.6 
4.7 

 
4.8 

 
4.9 
4.10 
4.11 

 
4.12 
4.13 

A4 
A4_1 
A4_2 

 
A4_3 

 
A4_4 

 
A4_5 
A4_6 
A4_7 

 
A4_8 

 
A4_9 
A4_10 
A4_11 

 
A4_12 
A4_13 

ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
  สถามที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
  ความสะอาดของโตะ เกาอ้ีสําหรับนั่ง 
รับประทานอาหาร 

  ความเพยีงพอของจํานวนโตะเกาอ้ีสําหรบั 
นั่งรับประทานอาหาร 

  การจัดโตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งรับประทาน
อาหารเหมาะสมกับพื้นที ่ไมแออัด 

  สถานที่ในสวนที่ใชประกอบอาหารสะอาด 
  มีปายแสดงจดุจําหนายคูปองชัดเจน 
  สถานที่จําหนายอาหารมีอากาศถายเทได
สะดวก 

  มีการจัดแบงจํานวนรานอาหารและราน 
จําหนายน้ําดืม่ เหมาะสม 

  ความเพยีงพอของจํานวนรานคา 
  ความสะอาดของหองน้ํา 
  บรรยากาศของโรงอาหาร เหมาะสําหรับนั่ง 
รับประทานอาหาร 

  มีแสงสวางเพียงพอ 
  มีการตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม 
นาสนใจ 

 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

   5 
   9 

 
 
 
 

 
  นอยที่สุด 
  นอย 
  ปานกลาง 
  มาก 
  มากที่สุด 
  ไมตอบ (โดยกําหนดใน  

Missing) 
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ขอท่ี ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

รหัส คําอธิบายรหัส 
(Value) 

5 
5.1 
5.2 
5.3 

A5 
A5_1 
A5_2 
A5_3 

ดานการสงเสริมการตลาด 
มีปายรายการอาหารเดน พิเศษประจําวัน 
การแสดงจัดวางอาหารตัวอยาง 
การใหคําแนะนําและเชิญชวนในรายการ
อาหารที่นาสนใจ 

1 
2 
3 
4 

   5 
   9 

  นอยที่สุด 
  นอย 
  ปานกลาง 
  มาก 
  มากที่สุด 
  ไมตอบ (โดยกําหนดใน  

Missing) 
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