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  การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่
ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน 4 ดาน คือ ดานคุณภาพและการบริการ 
ดานราคา ดานสถานที่และสภาพแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตาม เพศ 
ระดับชั้นป สภาพการเรียน คณะที่ศึกษา และความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จํานวน 420 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบับ  เทากับ .93   สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที (t-test)  และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ One - Way ANOVA กรณีที่คามีนัยสําคัญทาง
สถิติทําการทดสอบเปนรายคูวิธีการของ Least Significant Difference (LSD) 
 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหารมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
 2.  การเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ชบริการศูนยอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา จําแนกตาม เพศ ระดับชั้นป สภาพการเรียน คณะที่ศึกษา และ
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห 
  2.1  นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานคุณภาพและการบริการ 
นักศึกษาที่เพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2   นักศึกษาที่ชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3  นักศึกษาที่มีสภาพการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยอาหาร
แตกตางกัน โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.4  นักศึกษาที่ศึกษาในคณะตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  2.5  นักศึกษาที่เขาใชบริการตอสัปดาหความถี่ตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดาน มีความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 This study aimed to investigate and compare students’ satisfaction towards the service 
at food center of Suan Sunanadha Rajabhat University on 4 aspects, namely, service and 
quality, price, place and environment, and promotion according to students’ gender, class, 
learning status, faculty, and use frequency/week.  The subjects consisted of 420 students of  
Suan Sunanadha Rajabhat University.  5 –rating scale questionnaire with reliability of .93 was 
administered.  Then data were analyzed and presented by percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One –Way ANOVA  and match pair test through LSD. 
 The results revealed as follows: 
           1. Students’ satisfaction towards the service at food center of Suan Sunanadha 
Rajabhat University was at a moderate level as a whole and in each aspects. 
          2. When compared those of satisfaction according to students’ gender, class, 
learning condition, faculty, and use frequency/week, it was found that; 
                  2.1 There was no significant difference among that of satisfaction by students 
with different gender, price, place, environment and promotion whereas there was a 
significant difference at .05 level among that of satisfaction on service and quality as a 
whole and in each aspects. 
               2.2 There was a significant difference at .05 level among that of satisfaction 
by students with different class as a whole and in each aspects.                    
  2.3 There was no significant difference among that of satisfaction by students 
with different learning condition  as a whole and in each aspects. 
   2.4 There was a significant difference at .05 level among that of satisfaction 
by students with different faculty as a whole and in each aspects. 
              2.5 There was no significant difference among that of satisfaction by students 
with different use frequency/week as a whole and in each aspects. 
 
 
 
 
 



 อาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  และคณะกรรมการสอบ
ไดพิจารณาสารนิพนธเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหารมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสุนันทา ของ สุนทรี  ศิลปศร ฉบับน้ีแลว  เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา  ตาม
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลงไดดวยดี  เน่ืองดวยความกรณุาของอาจารยสิฏฐากร  ชทูรัพย  
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ   ที่กรุณาใหคําปรึกษา  แนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ  
ของสารนิพนธจนกระทั่งสารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณ   ผูวิจัยจึงของกราบขอบพระคุณไว  ณ 
โอกาสนี้ดวย   

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุผูชวยศาสตราจารยสุพีร ลิ่มไทย อาจารยสิฏฐากร  ชูทรัพย  
ผูชวยศาสตราจารยผจงศักดิ์  หมวดสง ที่กรุณาเปนคณะกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ ทีก่รุณา
ใหคําแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการวจัิยฉบับน้ี  

  ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุพีร   ลิ่มไทย รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ  
ผูชวยศาสตราจารยผจงศักดิ์  หมวดสง  ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคณุภาพ
เครื่องมือและใหคําแนะนําในการวิจัยครั้งน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย สิฏฐากร  ชูทรัพย   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
และคณาจารยในภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และอาจารยทุกทานของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ไดอบรม สั่งสอนและประสิทธปิระสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ไดสนับสนุน 
สงเสริม ใหโอกาสในการศึกษา  และขอขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่ เพ่ือนรวมงาน ที่ใหความ
ชวยเหลือและกําลังใจตลอดมา 

 ขอขอบคุณนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครัง้น้ี 

 ขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑติวทิยาลัย และเจาหนาที่ของคณะ สังคมศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหคําแนะนํา  อํานวยความสะดวก  ใหความชวยเหลือ ใหการดําเนินการติดตอ
ประสานงานเอกสารสําเร็จไดดวยดี 

 ขอบคุณเพ่ือนนิสิตสาขาวิชาธุรกิจศึกษารุน 8  ทุกทาน ที่ใหคําแนะนาํและเปนกาํลงัใจใน
การทําสารนิพนธฉบบัน้ีจนสําเร็จ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ คุณแม พ่ี ๆ  และ นอง ที่อยูเบื้องหลังคอยใหกําลังใจ และ
สนับสนุนในการทําวิจัยครั้งน้ีสําเร็จ  
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 
       ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง 
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7) 
 โดยทั่วไปหนาที่หลักของสถาบันอุดมศึกษา  แบงไดเปน 4 สวน คือ งานบริหาร เชน 
งานที่เกี่ยวกับธุรการ บุคลากร การเงิน การอํานวยความสะดวก งานวิชาการ เชน งานที่เกี่ยวของ
กับอาจารย นักศึกษา มาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัยและงานประกันคุณภาพทาง
การศึกษา งานกิจการนักศึกษา เชน งานที่เกี่ยวกับบริการสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา และ
งานดานอาคารสถานที่ เปนงานที่เกี่ยวกับความพรอม ความเปนระเบียบ ความรมเย็นภายใน
สถาบัน (สมนึก วิเศษสมบัติ. 2545 :1 ; อางอิงจาก ธํารง บัวศรี. 2506 : 53) สวนการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย ในเร่ืองการอํานวยความสะดวก เชน การใหมีธนาคารพาณิชเขามาใหบริการใน
มหาวิทยาลัย การดําเนินการในความสะดวกใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหกับนักศึกษา เรื่องสุขภาพ 
การจัดใหมีสนามสําหรับเลนกีฬาและนันทนาการเพื่อการออกกําลังและการใหบริการรานอาหาร 
เพื่อสนองความตองการทางรางกายซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว 
กลาวไววาความตองการของมนุษยเปน 5 ลําดับ และความตองการทางกายภาพ (Physiological 
needs) น้ัน เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยซ่ึงจะขาดเสียมิได เชน  ความตองการอาหาร
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย และการพักผอน เปนตน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสถาบันอุดมศึกษา ที่ใชยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อให 
การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบความตองการของสังคม และสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในและตางประเทศในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน และในสวนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
จําเปนตองปฏิรูปทั้งระบบ จึงไดกําหนดเปาหมาย และทิศทางเพื่อที่จะสรางความเข็มแข็ง สูการเปน 
มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนําเพื่อปวงชน สามารถเปนที่พึ่งของชุมชนสังคมและแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติได (จากเอกสารวิสัยทัศน เปาหมาย มหาวิทยาลัยฯ) ดังน้ัน ปจจัยหน่ึงที่จะ
ใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯตระหนักถึงการจัดใหมีการอํานวยความสะดวกในเรื่อง
การใหมีสถานที่เพ่ือจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมเรียกวา ศูนยอาหาร ซ่ึงเปนสวัสดิการประเภทหนึ่ง
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เพ่ือใหบริการกับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สําหรับรับประทานอาหารในสถานที่สะดวก สบายสะอาด ประหยัดเวลา และอาหารอรอยในปริมาณ ราคา
และคุณภาพเหมาะสม (นัทธี  เพ็งพุม. ม.ป.ป. ; อางอิงจาก สํานักงาน ก.พ. 2544 :1) ปจจุบันศูนย
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจํานวนรานคาจําหนายทั้งหมด 23 ราน ระบบบริหาร
จัดการของศูนยอาหารนั้น เปนการจําหนายดวยระบบคูปองและเปนลักษณะการใหบริการดวยตนเอง 
โดยผูเขามาใชบริการตองนําเงินสดมาแลกซื้อคูปองกับเจาหนาที่จําหนายคูปองแลวจึงนําคูปองไป
ซ้ืออาหาร เครื่องด่ืม ศูนยอาหารเปดบริการวันจันทรถึงวันศุกรตั้งแตเวลา 06.30 – 18.00 น. และ
ในวันเสารและอาทิตยเปดบริการตั้งแตเวลา 07.00 – 16.00 น.   
 ผูวิจัยในฐานะที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวาในบางชวงเวลาศูนย
อาหารมีผูเขามาใชบริการนอยมากจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนย
อาหาร ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยสวนหนึ่งที่เปนประโยชนนําไปปรับปรุงการบริการและเปนขอมูล
เบื้องตนในการวางแผนการบริหารเพื่อนําไปสูการพัฒนาการใหบริการของศูนยอาหาร ใหเปน
สถานที่จําหนายอาหารที่ไดรับความสะดวกสบายในการนั่งรับประทานอาหาร  ผูเขามาใชบริการ
พึงพอใจในเรื่องของคุณภาพอาหาร ประทับใจในการบริการของเจาหนาที่ และสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด  ตลอดจนทําใหศูนยอาหารเปนสถานที่ที่
จําหนายอาหาร และสิ่งอ่ืนใดที่ใชในการประกอบอาหารสะอาดถูกหลักอนามยั ถกูตองดวยสขุลกัษณะ 
เพ่ือใหตรงตามมาตรฐานของโรงอาหารและรานคา (ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545)   
            

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา ดานสถานที่และสภาพแวดลอม ดานการ
สงเสริมการตลาด   
           2.   เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา ดานสถานที่
และสภาพแวดลอม  ดานการสงเสริมการตลาด  โดยจําแนกตาม เพศ ระดับชั้นป สภาพการเรียน 
คณะที่ศึกษา และความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห 

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการ
ศูนยอาหารและเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาใหมีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงการที่จะใหเปนศูนยอาหาร
ที่มีมาตรฐานสากล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
           การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 

 ประชากรเพือ่การศึกษาวิจัย      
 ประชากรที่ใชเพ่ือการศึกษาวิจัยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  จํานวนนักศึกษา 13,907 คน (ขอมูลจากฝาย
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

 กลุมตวัอยางเพื่อการศึกษาวิจัย      
 กลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา  2550 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรดวยโดยใชสูตรคํานวณของ
ทาโร มายาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  และยอมใหคลาดเคลื่อนได 5% กลุมตัวอยางเทากับ 
389 คน  ผูวิจัยขอกําหนดเปน  420 คน 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปร ที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งน้ี แบงเปน 

           1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
      1.  เพศ 

 1.1  ชาย 
 1.2  หญิง 

    2.  ระดับชัน้ป 
 2.1  ชั้นปที่ 1 
 2.2  ชั้นปที่ 2 
 2.3  ชั้นปที่ 3 
 2.4  ชั้นปที่ 4 

3.  สภาพการเรียน  
 3.1  ภาคปกต ิ
 3.2  การศกึษาสาํหรบับคุลากรประจําการ (กศ.บป.)/ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ 

4.  คณะที่ศึกษา 
 4.1  ครุศาสตร 
 4.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 4.3  วิทยาการจัดการ 
 4.4   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 4.5   เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
 4.6   ศลิปกรรมศาสตร 
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5.  ความถีใ่นการเขาใชบรกิารตอสัปดาห   
 5.1   นอยกวา  3  ครั้ง 
 5.2   ตั้งแต  3 - 5 ครั้ง 
 5.3   มากกวา  5   ครั้งขึ้นไป  

                    2.  ตัวแปรตาม   คือ  ความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ชบริการศูนยอาหาร   แบงเปน 
4 ดาน คือ 
 1.  ดานคุณภาพและการบรกิาร 
 2.  ดานราคา 
 3.  ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 
 4.  ดานการสงเสริมการตลาด   
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. นักศึกษา หมายถึง ผูที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550   
           2. ศูนยอาหาร หมายถึง สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องด่ืมตั้งอยูชั้นลางหอประชุม
สุนันทานุสรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รานคาจําหนายมีจํานวนทั้งหมด 23 ราน ประกอบ 
ดวยรานอาหารคาว 16 ราน รานขนมและผลไม 2 ราน รานน้ําเปลาและเครื่องด่ืม 5 ราน 
 3. ความพึงพอใจในการใชบริการของศูนยอาหาร หมายถึง การแสดงความรูสึกในทางบวก
ตอสิ่งที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการหรือตามความคาดหวังของผูรับบริการหรือมีความรูสึก
ชอบ พอใจ ที่ไดรับการบริการของศูนยอาหาร แบงเปน 4 ดาน ดังน้ี 

3.1 ดานคุณภาพและการบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
รสชาติของอาหารและเครื่องด่ืม ความพอใจในมาตรฐานและคุณคาทางอาหาร อาหารมีใหเลือก
หลายชนิด ความสะอาดของอาหารและเครื่องด่ืม คุณภาพของเครื่องปรุงคือตองสะอาดและใหม มี
ตูนํ้าดื่มบริการ ความสะอาดของภาชนะอุปกรณบรรจุอาหารจาน ชาม ชอน แกวนํ้า  ความรวดเร็ว
ในบริการและถูกตอง  ความกระตือรือรนในการบริการของเจาหนาที่  

3.2 ดานราคา  หมายถึง  ความพึงพอใจ ในราคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ยุติธรรม 
มีปายบอกราคาชัดเจน  ราคาอาหารและเครื่องด่ืมถูกกวารานอาหารบริเวณใกลเคียง ราคาอาหาร
และเครื่องด่ืมมีหลากหลายในราคาดังน้ี 

 3.2.1  อาหารประเภทขาว   -  กับขาว  1  อยาง  จานละ 15  บาท 
              -  กับขาว  2  อยาง  จานละ 20  บาท 
       -  กับขาวเพิม่ ไข หมู พิเศษ  จานละ 25  บาท 
      3.2.2   อาหารตามสั่ง    -  ราดหนา  ขาวผัด  จานละ 20  บาท     
       -  เพ่ิม ไข หมู พิเศษ  จานละ 25  บาท 
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 3.2.3   เครื่องด่ืม              -  นํ้าเปลา   ขวดละ  5 บาท 
       -  นํ้าหวาน  นํ้าปน แกวละ  5 - 10 บาท 
       -  กาแฟ โอวัลติน   10 - 25  บาท  
       3.2.4   ผลไมและของหวาน -  ชิ้นละ   10 – 15  บาท 
       -  ขนมหวาน  5 -  10  บาท 
       -  ขาวเหนียวทุเรยีน มะมวง 15 - 20  บาท 
3.3 ดานสถานที่และสภาพแวดลอม หมายถึง ความพึงพอใจของผูเขามาใช

บริการในศูนยอาหารในเรื่องความสะอาดของพื้นทางเดินในศูนยอาหาร ความสะอาดของโตะ เกาอ้ี     
ความเพียงพอของโตะเกาอ้ีสําหรับน่ังรับประทานอาหาร การจัดสถานที่น่ังไมแออัดเกินไป สถานที่
สําหรับปรุงอาหารจําหนายสะอาด  มีปายบอกจุดสําหรับจําหนายคูปองสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
มีชองสําหรับระบายอากาศ การจัดสถานที่ตั้งรานจําหนายประเภทอาหารและเครื่องด่ืมแบงเปน
สัดสวนเหมาะสม  มีหองน้ําสะอาด 

3.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารระหวาง
ศูนยอาหารกับนักศึกษาผูใชบริการ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีเครื่องมือสงเสริม
ที่สําคัญ ไดแก 

        3.4.1  การสงเสริมการขาย  หมายถึงความพึงพอใจตอการกระตุนใหมีการ
เขามาใชบริการ เชน มีปายรายการอาหารเดนประจําวัน การแสดงจัดวางอาหารตัวอยาง 

        3.4.2  การโฆษณา  หมายถึงความพึงพอใจตอการโฆษณารายการอาหาร
ในหนังสือพิมพแกวเจาจอม    

        3.4.3 การประชาสัมพันธ หมายถึงความพึงพอใจตอเสียงตามสายที่เปดใน
ศูนยอาหารที่แนะนําและเชิญชวนในรายการอาหารที่นาสนใจ    

        3.4.4 การใชพนักงาน หมายถึงการที่พนักงานและผูจําหนายอาหารบริการ
ดีเปนที่ประทับใจ  ความสุภาพ  การแตงกายสะอาดเรียบรอย 

4. สภาพการเรียน หมายถึง ลักษณะการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบงออกเปน 3 ลักษณะการเรียนดังน้ี 

4.1 ภาคปกต ิเรียนวันจันทร - วันศุกร ระหวางเวลา 07.40 – 15.50 น. 
4.2 การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคสมทบ (กศ.ส.) เรียนวันจันทร - วันศุกร 

ระหวางเวลา 16.30 – 20.30 น. 
4.3 การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เรียนวันเสาร - วันอาทิตย 

ระหวางเวลา 08.00 – 20.30 น. 
5. คณะที่ศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแบงเปน 6 คณะ คือ คณะ

ครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร 
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6. ความถี่ในการเขาใชบริการ ตอสัปดาห หมายถึง จํานวนครั้งที่นักศึกษาเขาใชบริการ
ในศูนยอาหาร ในรอบ 1 สัปดาห โดยแบงออกเปน 3 ระดับ 

6.1 นอยกวา 3 ครั้ง ตอสัปดาห หมายถึงเขาใชบริการ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห 
6.2 ตั้งแต 3 - 5 ครั้ง ตอสัปดาห หมายถึงเขาใชบริการ ตั้งแต 3 - 5 ครั้งตอสัปดาห 
6.3 จํานวนมากกวา 5 ครั้งขึ้นไป ตอสัปดาห หมายถึงเขาใชบริการ 6 ครั้งขึ้นไป

ตอสัปดาห 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 2. นักศึกษาที่มีระดับชั้นปตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 3. นักศึกษาที่มีสภาพการเรียนตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 4. นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 5. นักศึกษาที่มีความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาหตางกันมีความพึงพอใจในการใช
บริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

 

ขอมูลสวนตวั 
 

1.  เพศ  
2.  ระดับชั้นป  
3.  สภาพการเรียน   
4.  คณะที่ศึกษา 

 5. ความถี่ในการเขาใชบรกิาร   
     ตอสัปดาห 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการ 
 ศูนยอาหารมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สวนสุนันทา  4 ดาน 
 

1. ดานคุณภาพและการบริการ   
2. ดานราคา   
3. ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 

     4.   ดานการสงเสริมการตลาด 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช
บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพ่ือใหทราบถงึแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการที่
เกี่ยวของกับการคนควา ผูวิจัยไดศึกษาและจัดลําดับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. ประวตัิความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ความเปนมาของศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. มาตรฐานของโรงอาหารและรานอาหาร 
4. ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับความพงึพอใจในการบริการ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดิมมีชื่อเรียกวา “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” ตั้งขึ้น
ในเขตพระราชฐาน  “สวนสุนันทา”  เปดเรียนเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2480  ในระยะเริ่มแรกการเรียน
การสอนแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายฝกหัดครูและฝายสามัญ มีภาระกิจในการผลิตครูสตรี วุฒิ ป.ป. และ
รับผิดชอบในการสอนนักเรียน  ตั้งแตชั้นประถมปที่ 1 ถึงมัธยมปที่ 8  และเปดสอนแผนกเลขานกุาร
ดวย โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยไดรับโอนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปที่ 7 – 8 จากโรงเรียนสามัญ
หญิง 4 แหง ไดแก โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา  
และโรงเรียนสตรีโชติเวช  มาเรียนรวมกัน  ยายนักเรียนฝกหัดครูประถมจากโรงเรียนฝกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ และยายนักเรียนประจําทุกชั้นจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนฝกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณมารวมดวยยุบโรงเรียนสตรีโชติเวช ยายนักเรียนทุกชั้นมาเรียนรวมกันที่
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยทั้งหมด ดวยเหตุน้ีโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยจึงเปนโรงเรียนฝกหัด
ครูประถมแหงเดียวของประเทศไทยในสมัยน้ัน สังกัดกรมวิสามัญศึกษา แผนวิสามัญ 
 พ.ศ. 2518  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู แบงสายงานการปฏิบัติราชการออกเปน สํานกังาน
อธิการบดี คณะวิชา ภาควิชา และยังคงมีโรงเรียนมัธยมสาธิตและประถมสาธิตเชนเดิม 
 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ชื่อตําแหนงผูบริหารไดเปลี่ยนเปนอธิการบดี 
รองอธิการบดี หัวหนาคณะวิชา หัวหนาภาควิชา โดยมีวาระในการดํารงตําแหนง โครงสรางการบริหาร
ของวิทยาลัยครูสวนสุนันทาประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี 3 ฝาย คือ รองอธิการบดีฝายบริหาร  
รองอธิการบดีฝายวิชาการและรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มีคณะวิชา 3 คณะ คือ คณะวิชา 
ครุศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูบริหาร
ระดับคณะวิชา คือ หัวหนาคณะวิชา ผูบริหารระดับภาควิชา คือ หัวหนาภาควิชา 
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 พ.ศ. 2519  สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป  โดยใชหลักสูตรของกรมการฝกหัดครู 
 พ.ศ. 2520  งดรับนักศึกษาภาคนอกเวลา 
 พ.ศ. 2521  เปดรับนักเรียนระดับปริญญาตรี  2 ป ตามโครงการอบรมครูและบุคลากร
การศึกษาประจําการ  (อ.ค.ป.) 
  พ.ศ. 2523  เปดสอนระดับปริญญาตรี  4 ป โดยรับจากนักเรียนที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5  (กอน พ.ศ. 2523) หรือมัธยมปที่ 6 
           พ.ศ. 2525  รับนักศึกษา ป.กศ. ชั้นสูง  ภาคตอเน่ืองและภาคสมทบ 
  พ.ศ. 2526  เปดสอนหลักสูตรเทคนิคอาชีพระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 2 ป รับจากผูสําเร็จมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 หรือเทียบเทา 
  เน่ืองจากมีปญหาการผลิตครูเกินความตองการ กระทรวงศึกษาจึงมีนโยบายใหลดจํานวน
นักศึกษาครูลง กรมการฝกหัดครูจึงไดดําเนินการขอแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  และ
ไดมีการเสนอพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ขึ้นใชแทนใหวิทยาลัยครูสามารถ
จัดการศึกษาไดถึงระดับปริญญาตรี และกําหนดใหวิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี
หลังอนุปริญญา วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงไดเปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร 8 วิชาเอก และ
อนุปริญญาศิลปศาสตร 4 วิชาเอก 
  พ.ศ. 2528 เลิกโครงการ อ.ค.ป. เปลี่ยนเปนโครงการอบรมการศึกษาบุคลากรประจําการ  
(กศ.บป.) สอนทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาการอื่น ๆ ใน
กรุงเทพมหานครเปนสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร 
  พ.ศ. 2529  เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรีหลัง
อนุปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาศิลปศาสตร  
  พ.ศ. 2530  สภาการฝกหัดครูไดพัฒนาหลักสูตรทุกระดับและทุกสาขาวิชา วิทยาลัยจึง
เปดสอนหลักสูตรใหมน้ี 
  พ.ศ. 2534  สภาการฝกหัดครูอนุมัติโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารวิทยาลัยจึงเปดรับนักศึกษาในโปรแกรมดังกลาว 
  การบริหารงานของวิทยาลัยครูในชวงระยะเวลานี้  ไดรวมกลุมเปนสหวิทยาลัย  ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชนในการประสานงานและรวมมือกันในการดําเนินงานบางอยาง เชน การสอบคัดเลือกนักศึกษา   
การประสานขอความรวมมือกันในการพัฒนาวิชาการ เปนตน วิทยาลัยครูสวนสุนันทาอยูในสหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร ในปจจุบันถึงแมวาวิทยาลัยครูจะไดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ นอกเหนือจากสาขาวิชา
การศึกษาแลว ก็ตามแตจากการที่สถาบันการศึกษาแหงน้ียังมีชื่อเรียกวา “วิทยาลัยครู” ทําใหผูสําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนขาดโอกาสในการทํางาน เน่ืองจากฝายจางงานยังคงมีความเขาใจวา บัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู  จะตองเปนผูที่ประกอบแตวิชาชีพครูเทานั้น เหตุผลดังกลาวได
เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูบริหารและผูเกี่ยวของดําเนินการเพื่อเปลี่ยนคําวา “วิทยาลัยครู” ใหเปน
สากลมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และเพ่ือประโยชนตอนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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หรือวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ในป พ. ศ. 2535  ไดมีเหตุการณที่สําคัญยิ่ง ในประวัติศาสตรของวิทยาลัย
ครูทั้ง 36 แหง เน่ืองดวย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ  2535 สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง  
ไดมีหนังสือแจงถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ
แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ตอมาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2537 และได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 มีผลบังคบใชในวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ.  2538 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏเปนสวนราชการในสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีภารกิจ
คือ ใหการศึกษา วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง 
ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ในสวนที่
เกี่ยวกับตําแหนงของ ผูบริหาร ผูบริหารของสถาบันราชภัฏจะมีชื่อเรียกตําแหนงเปนอธิการบดี  
รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาควิชา อธิการบดี ไดจากการสรรหาอธิการบดีคนแรกของสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรางศรี พณิชยกุล และทานตอมาคือ รองศาสตราจารย 
ดิลก บุญเรืองรอด  

เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีผูชวยศาสตราจารยดร.ชวงโชติ พันธุเวช เปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปดสอนภาคปกติ จํานวน  6  คณะ  ดังนี้ 

1. ครุศาสตร 
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. วิทยาการจัดการ 
4. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
6. ศิลปกรรมศาสตร 

            นอกจากนี้ยังมีการบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไปหลายโครงการ เชน โครงการบริการทาง
วิชาการ อบรมภาษาอังกฤษ อบรมภาษาญี่ปุน อบรมภาษาจีน อบรมการถายภาพ  อบรมคอมพิวเตอร   
อบรมนาฏศิลป  โครงการบริการของคณะวิชา การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  โครงการอบรม
ดานวิชาการทองเที่ยว ฯลฯ 
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2.   ความเปนมาของศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่กําลังจะเปลี่ยนสถานะภาพ
เปนองคกรนิติบุคคลและจะเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ กอรปกับมหาวิทยาลัยไดตระหนัก
ในการใหบริการที่ดีในดานอาหารและเครื่องด่ืมใหกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย เจาหนาที่และ
บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสํานักทรัพยสินและรายไดจึงไดจัดทําโครงการ
ศูนยอาหารขึ้นตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดหา จัดสรร รายได
และผลประโยชนของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   พ.ศ.  2543    
               โครงการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat 
University Food Center Project ) ไดเร่ิมเปนโครงการตั้งแต ป 2543  โดยอยูในการควบคุมดูแล 
ของรองอธิการบดีฝายทรัพยสินและรายได และในป 2549 ศูนยอาหารอยูในสวนของกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี  และอยูควบคุมดูแลโดยรองอธิการบดีฝายบริหาร   
วัตถุประสงค  ดังน้ี  คือ 

1. จัดระบบบริหารจัดการศูนยอาหาร 
2. จัดบริการอาหารและเครื่องด่ืมที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
3. ควบคุมดูแลการใหบริการอาหารและเครือ่งด่ืม 
4. ประเมินผลการบริหารจัดการและปรบัปรุงพัฒนา 

การดําเนินงาน 
1. สรางระบบการบริหารจัดการดวยการจัดจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมดวยคูปอง 
2. มหาวิทยาลยัฯ จะเปนผูคัดเลือกผูประกอบการที่เหมาะสมจํานวน 22 ราน 
3. มหาวิทยาลยัเคร่ืองด่ืมเพ่ือตรึงราคา จํานวน 1 ราน 
4. การบริการอาหารและเครื่องด่ืมเปนระบบเสริฟ/บริการตนเอง (Serve Yourself ) 
5. ผูใชบริการเมือ่บริโภคเสร็จแลวตองเก็บภาชนะทุกชิ้นที่ตนเองใชแลวไปไว  ณ  

ที่ที่จัดไวให 
6. มีพนักงานทําความสะอาดโตะอาหาร  พ้ืน และบรเิวณ ตลอดเวลาทีเ่ปดบริการ 
7. มีเจาหนาที่จําหนายคูปอง อยางนอย 2 จุด  
8. คูปองที่ซ้ือแลวใชไมหมดตองนําไปแลกเงินสดคืน วันตอวัน ภายในเวลาที่กําหนด 
9. ภาชนะที่ใชแลว ลางดวยเครื่องลางอัตโนมัติที่เชาจากผูประกอบการใหเชาเครื่องลาง 
10. ผูขายทุกรายจะตองไมขายดวยระบบเงินสดโดยเด็ดขาด  และใหนําคูปองไป 

แลกเงินสดวันตอวันตามเวลาที่กําหนด 
11. มหาวิทยาลัยจะเก็บคาเชาจากผูประกอบการจําหนายอาหารหรือเครื่องด่ืมเดือนละ   

2,000.-บาท (สองพันบานถวน) และจะหักเปอรเซ็นตจากยอดขายตามคูปองที่ผูประกอบการนํามา
แลกเงินแตละวันในอัตรา 12 % 
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12. มหาวิทยาลยัโดยโครงการ จะจัดภาชนะ ไดแก  จานขาว  ถวย ชอน  ชอนสอม   
ตะเกียบ แกว  และ อ่ืนๆ ทีจํ่าเปนในการใหบริการผูบรโิภคไวใหผูขายทุกราย 

13. ผูจําหนายทุกรานจะตองรับผิดชอบคาไฟฟา จากจํานวนที่เกินกวา 500.- บาท  
14. ผูประกอบการแตละราน  ตองจัดจําหนายอาหารหรือเครื่องด่ืมตามที่ไดรับอนุญาต 

และทําสัญญาไวเทานัน้ 
15. รานอาหารและเครื่องด่ืม  จํานวน 23 ราน   ใหจัดจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม  

ประกอบดวย   รานอาหารคาว 16 ราน   รานขนมและผลไม 2 ราน รานน้ําดื่มและเครื่องด่ืม 5 ราน 
(1)   รานผัดไท หอยทอด  นางญาณี   พระเนตร                 

  (2)   รานอาหารตามสั่ง    นางวิภาวรรณ   เนตรพันธุ 
  (3)   รานกวยเตี๋ยวหมู   นางเฮียง   แซฟู 
  (4)   รานกวยเตี๋ยวแคระ            นางทัศนีย   หิรัญศุภโชต ิ
  (5)   รานกวยเตี๋ยวเนื้อ / เปด  นางสาวบุญวาทย   โหลแกว 

                              (6)   รานอาหารลูกชิ้นทอด                  นางวาสนา   หนูวัล 
  (7)   รานอาหารตามสั่ง   นางสมบัติ   สัมดี 
  (8)   รานขาวมันไก  กวยเตี๋ยวไก นางนุชนาถ   ฟาเบอร 
  (9)   รานขาวหมูยาง / หมูกรอบ           นายศรุต   จรูญธนากิจ 
          (10)  รานขาวมันไก                         นางศรวีิไล   เลี้ยงวงศถาวร 
          (11)  รานขาวขาหมู                         นายวันชัย   คงเหลาสมบูรณ 
          (12)  รานขาวแกง   นางศิริกร  จิรธัญโชค 
         (13)  รานขาวแกง               นางสาวแสงจันทร  วางาย 
         (14)  รานขาวแกง             นางสุกัลยา   สิงหนาท 
         (15)  รานราดหนา ผัดซีอ๊ิว ขาวเกรียบปากหมอ นางณัฐธวิรรณ   ตอศรี 

(16)  รานยําๆ สมตํา  กวยจ๊ับ  นายบดินทร  ณ  ระนอง 
(17) รานกาแฟ นํ้าหวาน ขนมปงปง       นางวรรณา  อนันทรัตนไพศาล 
(18) รานไอศกรีม นมสด กาแฟ             นายพลชัย   ชาติพรพันธุ 
(19) รานน้ําโหล    นายสุทิน   ศรีเกียรตศิักดิ ์
(20) รานน้ําผลไมปน   นายชวน   เลก็พงษ 
(21) รานขนมหวาน  ผลไม  นางอรณี   ทับยอย 
(22) รานเครื่องด่ืม   โครงการน้ําดื่ม 
(23) รานกาแฟ 
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ผลประโยชนที่ไดรับ 
1. ผูมาใชบริการสามารถเลือกบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมหลายหลากชนิดในราคาที่ไม 

แพง  ถูกสุขลกัษณะ อนามัยที่ดีดานโภชนาการ 
2. จัดระเบียบการใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมตามหลักสากล คอื สะดวก  สะอาด  

โอโถง และถกูอนามัย  ผูใหบริการสุภาพเรียบรอยและเปนกันเองกบัผูมาใชบริการ 
3. เสริมสรางงานแกชุมชนในทองถิ่น 
4. เสริมสรางรายไดสวนหนึ่งใหแกมหาวิทยาลัย 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เรื่อง   การดําเนินงานโครงการศูนยอาหารโดยใชคูปองแทนเงินสด 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหา 
จัดสรร ผลประโยชนมหาวิทยาลัยฯ ใหดําเนินการบริหารงานโครงการศูนยอาหารโดยใชคูปองแทน
เงินสดนั้น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จึงขอหักคาใชจายรอยละ 12 จากยอดจาํหนายในแตละวนั 
และใหเรียกเก็บเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยฯ เดือนละ 2,000 บาท เปนระยะเวลา 1 ป ซ่ึงเงินที่เรียก
เก็บทั้ง 2 รายการนี้  เปนเงินรายไดโครงการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบสภาประจํา
สถาบันวาดวยการจัดหา จัดสรร รายไดและผลประโยชนของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2543 
         ทั้งน้ีตั้งแตวันที่   1  กันยายน   2544   เปนตนไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  31   สิงหาคม   2544   
 
                 (รองศาสตราจารยดิลก   บุญเรืองรอด)        
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รายชื่อคณะกรรมการโครงการศูนยอาหาร  
คณะกรรมการอํานวยการ 

  1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา  ประธานกรรมการ 
  2.  รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
  3.  ผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
  4.  ผูอํานวยการ สํานักทรัพยสินและรายได  กรรมการ 
             5.  หัวหนากองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่คณะกรรมการอํานวยการ 

  กําหนดนโยบายการบริหารจัดการศูนยอาหาร  และอํานวยการการดาํเนินงานศูนยอาหาร 
ใหดําเนินงานเรียบรอย 
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  คณะกรรมการดําเนินงาน 
  1.  หัวหนากองกลาง     ประธานกรรมการ 
  2.  หัวหนากองคลัง          กรรมการ                                     
  3.  หัวหนาฝายสวัสดิการ                กรรมการ 
  4.  หัวหนาฝายพัสดุ        กรรมการ 
  5.  ผูจัดการศูนยอาหาร      กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่คณะกรรมการดําเนินการ  
     1. ควบคุมการบริหารงานศูนยอาหารใหเปนไปตามนโยบาย 
    2. ควบคุมดูแลการดําเนินงานบุคลากรในโครงการศูนยอาหาร 
    3. ควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินรายได รายจาย  ใหเปนไปตามระเบียบ และเกิด
ผลประโยชนตอทางราชการสูงสดุ 
        4.  ประสานงานและกํากบัดูแลการดําเนินการตางๆ ระหวางรานจาํหนายอาหาร 
ในศูนยอาหารกับมหาวิทยาลัย 
ผูจัดการ นายอภิรักษ เพียรสุข 
หนาที่ผูจัดการ 

 1.  จัดระบบการจําหนายคูปองภายในศนูยอาหารใหเกิดความสะดวก คลองตัว  
ถูกตองและตรวจสอบได 

 2.  จัดระเบียบการปฏิบตัิงานของพนักงานขายคูปอง และพนักงานรักษาความ
สะอาดใหมีความคลองตัวสามารถสับเปลีย่นการปฏิบตังิานเพื่อเอ้ืออํานวยตอการหยุดหรือพักงาน
ในชวงระหวางสัปดาห 
            3.  อํานวยความสะดวก  ดูแลความเรียบรอยภายในศนูยอาหาร ทั้งผูประกอบการ
และพนักงานที่ปฏิบตัิหนาที่ภายในศนูยใหมีความรับผิดชอบในดานการใหบริการ 
            4.  รับผิดชอบจํานวนคปูองที่จําหนายภายในศูนยอาหาร และการแลกเงินคืนของ  
ผูประกอบการเปนประจําทกุวัน 
            5.  รับผิดชอบการเบิกจายคาเชาเครื่องลางจาน วัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลืองที่เปน
ตองใชภายในศูนยอาหาร 

 6.  ปฏบิัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
พนักงานจําหนายคูปอง  ประกอบดวย 
  1.  นางณัฐฑริกา    วิชัยโย 
  2.  นางสมใจ              รักดี 
  3.  นางสาววลิาสินี กฤษณพันธุ 
  4.  นางสาวชลธิยา เลิศอนันต 
 



 14 

พนักงานรักษาความสะอาด   ประกอบดวย 
  1.  นายชลอ               สายัณห 
  2.  นางสุนทร  ทองมาก 
  3.  นางสาววไิลวลัย      มณีสุข 
  4.  นางสํารวย  แสงทอง 
  5.  นางสํารวย  ผานวงษ 
  6.  นายโจม               มหาไชย 
  7.  นางสมบูรณ          พรหมภักดี 
            8.  นางศิริพร              อยูสุข 
โครงสรางศูนยอาหาร 

 
 

 
 

 
  

               
 

 
 

 
 
       

คณะกรรมการดําเนินการ 
ศูนยอาหาร 

รองอธิการบด ี
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
อธิการบดี 

ผูจัดการศูนยอาหาร 

ผูประกอบการ พนักงาน 
รักษาความ 

พนักงาน 
จําหนายคูปอง 
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3.   มาตรฐานของโรงอาหารและรานอาหาร 
มาตรฐานของโรงอาหารและรานอาหารตามขอบัญญัตขิองกรุงเทพมหานคร  กําหนดไวดังน้ี 
1. หองรับประทาน 

1.1  พ้ืน  ทําดวยวัตถุถาวร  เรยีบ ทําความสะอาดงาย 
1.2  ผนัง  เพดาน  ควรเปนชนิดเรียบ  ทําความสะอาดงาย และควรมีเพดานเพื่องายใน 

การทําความสะอาด 
2. หองครัว 

2.1 พ้ืน ตองทําดวยวัตถุถาวร  เรียบ ไมดูดซึมนํ้า ทําความสะอาดงาย 
2.2 ผนงั ฝาผนังบริเวณเตาปรุงควรบุหรือจัดสรางดวยวัสดผุิวเรียบ ทําความสะอาดงาย 
2.3 การระบายอากาศ  ตองจัดใหมีปลองระบายควันเหนือเตาปรุง  ระบายควันจากการ 

ประกอบกิจการออกสูนอกอาคาร  โดยมิใหกอเหตุเดือดรอนแกบริเวณใกลเคยีง 
3. การลางภาชนะ 

3.1 ตองจัดใหมีอางภาชนะ 3 ตอน ยกพื้นขึ้นสูงไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และจัด 
ทําที่สําหรับวางภาชนะกอนและหลังลาง 

3.2 ฝาผนังบริเวณอางลางภาชนะตองตองทําดวยวัสดุถาวร 
4. สวม 

4.1 ตองจัดใหมีสวมและสุขภัณฑไวตามจํานวนอันสมควร 
4.2 การกําจัดของเสียจากสวม สวมตองเปนชนดิชําระสิ่งปฏิกลูดวยน้ําลงบอเกรอะบอซึม 

การสรางสวมหางในระยะ  20.00 เมตร  จากเขตคคูลองสาธารณะ 
5. การระบายน้ํา 

5.1 อาคารที่ปลูกสรางตองมีระบบระบายน้ําฝน และระบายน้ําที่ใชแลวหรือนํ้าโสโครก 
ไดโดยสะดวกและเพียงพอ 

5.2 ทางระบายน้ําจากอาคารไปสูทางระบายน้าํสาธารณะ ตองมีสวนลาดไมต่ํากวา 1 ใน   
200  ตามแนวตรงที่สุดที่จะทําได 

5.3 ทางระบายน้ําใชแลวในบริเวณอาคารตองมีขนาดกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 
กอนระบายลงสูทางระบายน้าํสาธารณะ ตองมีบอตรวจระบายน้ํา และตะแกงดักขยะอยูในที่สามารถ
ตรวจสอบได 

5.4 นํ้าใชแลวจากอาคาร ตองมีระบบการจัดน้ําใชแลว กอนระบายสูทางระบายน้ําสาธารณะ 
6. การกําจัดขยะตองมีถังสําหรับเก็บรวบรวมขยะทีถู่กสุขลักษณะ 
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4. ทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของกับความพงึพอใจในการบริการ 
 ความหมายของความพึงพอใจ   
 ไดมีผูใหความหมายคําวา ความพึงพอใจไวดังน้ี 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 ใหความหมายของความพึงพอใจ 
ไววา เปนความชอบ พึงใจ สมใจ 
 จิตตินันท  เตชะคุป (2539 : 19 - 20) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการความพึงพอใจ
ของผูบริโภค คือผลิตภัณฑและการบริการจะตองมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และผูใหบริการจะตอง
แสดงพฤติกรรมการบริการที่ลูกคาหรือผูบริโภคตองการ ดวยความเอาใจใสอยางเต็มที่ และดวย
จิตสํานึกของการบริการ 
 จิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 19) กลาววา การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเกิดขึ้นจากการไดยินขอมูล ขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไป
ในทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจ ผลักดันให
มีความตองการบริการตามมาได 
 ดารา ทีปะปาล (2542 : 33) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ผลที่ผูซ้ือไดรับความพึงพอใจจาก
การซื้อสินคา ทําใหเกิดผลตามที่คาดหวังไว  
 ภักดี  ดนัยพงศกร (2539 : 22) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกที่
ดีที่ชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งหรือกิจกรรมตางๆ โดยจะปรากฏออกทางพฤติกรรม ถาบุคคลมีความ 
พึงพอใจตอกิจกรรมใดแลว ก็จะมีผลทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกดี อยากจะอุทิศแรงกาย แรงใจและ
สติปญญาที่จะกระทําในกิจกรรมนั้นๆ 
 ศรัทธา  วุฒิพงศ (2542 : 12) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ โดยสรุปวาเปนความรูสึกที่ดี
ที่ชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ และจะแสดงออกทางพฤติกรรมโดยการพอใจสิ่งใดแลวอยากเขา
รวมทั้งกายและจิตใจ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541 : 45) ความพึงพอใจ เปนระดับความรูสึกที่มีผลจาก
การเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑกับการ
คาดหวังของลูกคา ระดับความพอใจของลูกคาจะแตกตางระหวางผลประโยชน จากผลิตภัณฑและ
ความคาดหวังของบุคคลการคาดหวังของบุคคลเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซ้ือ สวน
ผลประโยชนจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือการทํางานของผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาดและฝาย
อ่ืนๆ การสรางคุณคาเพิ่มเกิดจาการผลิตและจากการตลาดรวมทั้งมีการทํางานรวมกันกับฝายตางๆ  
โดยยึดหลักการสรางภาพรวม คุณคาเกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน คุณคาที่มอบใหกับ
ลูกคาจะตองมากกวาตนทุนลูกคา ตนของลูกคาสวนใหญก็คือราคาสินคา 
 เสรี วงษมณฑา (2542 : 189) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกนิยมชมชอบใน
ผลิตภัณฑใดมากกวา ผลิตภัณฑตัวอ่ืนๆ แลวนําไปสูการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตัวน้ัน 
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               เพอรสัน (Person. 1993 : 14) ไดใหความหมาย ความพึงพอใจของลูกคาวา คือการที่
สินคาหรือบริการ  สามารถเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเมื่อน้ันการ
ซ้ือการใชบริการที่เพ่ิมมากขึ้น และบอยครั้งขึ้น   
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความประทับใจ ความนิยมชมชอบ ความรูสึกของบุคคลซึ่งแสดง
ออกมาในดานบวกหรือลบตองมีความสัมพันธกับการที่ไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตองการ 

  ความหมายของการบรกิาร 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542  ใหความหมายของการบริการ
ไววา การปฏิบัติรับใช  ใหความสะดวกตางๆ เชน รานนี้บริการลูกคาดี    
  วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547 : 14) บริการคือการกระทํา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการ
ที่อีกฝายหนึ่งที่เสนอใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ แตโดย
เน้ือแทของสิ่งที่นําเสนอใหเปนการกระทํา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการ ซ่ึงไมสามารถนํามาเปน
เจาของได สรุปความหมายของการบริการไดดังน้ี 

1.  การบริการมีลักษณะเปนการกระทําและพฤติกรรมไมเหมือนกับสินคาที่เปนวตัถ ุ
ที่จับตองได 

2.  การซื้อบริการ ผูซ้ือจะไมเกิดความเปนเจาของเหมือนซ้ือสินคา 
 วิฑูรย  สิมะโชคดี (2544 : 7) กลาวถึงการบริการที่มีคุณภาพ (Service Quality) มี 3 องคประกอบ
หลัก อันไดแก ผูใหบริการ สถานที่ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกโดย 

1. ผูใหบริการ  คอื หัวใจสําคัญของงานบริการ เพราะเปนผูสรางความแตกตางและ 
เปนผูสรางความสําเร็จใหกับกิจกรรม 

2. สถานที่ใหบรกิาร  เปนจุดแรกที่ลูกคาจะไดสัมผัสเม่ือกาวเขามาในหนวยงาน 
หรือหางรานสถานที่ที่สะอาดดูสวยงามและเปนระเบียบ ถือเปนหนาเปนตาขององคกร ทั้งยังแสดง
ใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององคกรดวย ลกูคาทีพ่บเห็นจะรูสึกเชื่อม่ันในคุณภาพ
และประสิทธภิาพในการใหการบริการ รวมทั้งรูสึกประทับใจเม่ือแรกพบ (First impression) 
  3.  สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือหรืออุปกรณสนบัสนุนการใหบริการ  การที่เรา
จะเลือกใชประเภทใด ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในงานบริการ  และสิ่งสําคัญทีล่ะเลยไมไดคือ การ
บํารุงรักษาดูแลเครื่องมืออุปกรณ เหลานั้นใหพรอมใชงานอยูเสมอ ไมใชวามีเครื่องมืออุปกรณพรอม
แตใชงานไมไดเลย 
 สมิต สัชฌุกร (2543) การบริการหมายถึงการปฏิบตัิรับใช การใหความสะดวกตางๆ เปน
การปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัผูใชบริการ 

1.  ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกสนองความตองการของผูบรกิาร   
2.   สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
3.  ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ 
4.  ปฏิบัตถิูกตองครบถวน เพ่ือใหผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจ 
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5.  เหมาะสมแกสถานการณ 
6.  ไมกอผลเสียหายกับบคุคลอ่ืน ๆ 

 ลักษณะของการบริการที่ดี  
 การใหบริการเปนการกระทําของบุคคล ซ่ึงมีบุคลิกภาพอุปนิสัยและอารมณตางกัน จึงมี
การประพฤติปฏิบัติแตกตางกัน  การบริการที่ดีอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีดังน้ี 

1.  ทําดวยความเต็มใจ 
2. ทําดวยความรวดเร็ว 
3.  ทําถูกตอง 
4.  ทําอยางเทาเทียมกัน 

                    5.  ทําใหเกดิความชื่นใจ 
 สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2543 : 316) จากสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา ไดใหคํากัดความ 
ของบริการ ที่สรุปไดงายๆ ดังน้ี บริการ คือ งานที่ไมมีตัวสัมผัสได แตสามารถสรางความพึงพอใจใน
การตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรือผูใชในตลาดธุรกิจได และไดกลาววา บริการไมได
แตกตางจากสินคา จุดมุงหมายหลัก คือ การตอบสนองความตองการของผูซ้ือ ทําใหเกิดความพึงพอใจ
จากการซื้อบริการเหลานั้น ขอแตกตางคือ  บริการไมสามารถจับตองสัมผัสไดเหมือนสินคา ดังน้ัน 
การจําหนายบริการ จึงมีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึงการบริหารการตลาดเชนเดียวกับการจําหนาย
สินคามีตัวตน 
 เสรี  วงษมณฑา (2542 : 27 - 28)  ไดเขยีนถึงจุดสําคัญของการบรกิารดังน้ี คือ  
  1.  ความตรงตอเวลา (On time) ผูที่ไดรับบริการจะเอาใจใสมาก สําหรับเรื่องของ
ความตรงตอเวลาของการบริการ ธุรกิจทีต่องใหความสาํคัญในเรื่องนี ้คือ ธรุกิจรับเหมากอสรางธรุกิจ
รับตกแตงภายใน เน่ืองจากการสงมอบงาน มักจะชากวากําหนด การใหบริการตองมีความตรงตอ
เวลาในการสงมอบหรือตามสัญญา โดยในกรณีของรถยนตน่ังสวนบคุคลนั้นกเ็ปนอีกสิ่งหน่ึงที่ตอง
อาศัยความตรงตอเวลา เพราะความลาชาของงาน ยอมหมายถึงความสะดวกสบายของผูเปนเจาของ
รถยนตในการเดินทางมักจะใชรถยนตเปนประจําเม่ือขาดรถยนตเพราะตองนําไปเขารับบริการและ
ใหบริการทีล่าชาจะทําใหผูบริโภคมีทัศนคติความพึงพอใจ 
  2.  การบริการที่ดีจะตองผกูใจคน (Human touch) การใหบริการที่ดีไมใชเพียงแค
ใหผูบริโภคมีความพึงพอใจในสินคาเทานั้น แตจะตองทําใหการติดตอระหวางบุคคลงายขึ้น 
  3.  ความทันทีทันใด (Promptness) เม่ือผูบริโภคตองการสินคาใดผูขายจะตองให
ขอมูลเกี่ยวกบัสินคานั้นไดทันทีโดยไมตองใหผูบริโภคตองคอยนาน 
  4.  สรางความประทับใจของการบริการดวยคุณภาพ ความรูสึกประทับใจทําใหเกดิ
ความรูสึกตองการจะตองกลบัมาใชบริการอีก 
  5.  การทําใหคนรูสึกชื่นชมตัวเองไมทําใหเขารูสึกต่ําตอย ใหเขารูสกึวาเขาเปนคนที่
มีเกียรติมีความสําคัญ 

6.  ตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ แกไขขอบกพรองใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง     
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7.  ตองแสวงหาเทคโนโลยเีพ่ิมเติม เพ่ือทําใหผูบริโภคสะดวกสบายขึ้น 
8.  ตองมีการรับประกันสินคา หรือบริการเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจวาจะได 

ของดีกลับไปและคุมคากบัเงินที่ตองจาย   
  9.  การบริการที่ดีตอคือ บริการที่มีความไวตอความรูสึกของผูบริโภค ตองฝกหัด
ตัวเองใหไวตอการสังเกตใหรูวาผูบริโภคตองการอะไร 
                  10.  ตองรักษาคําม่ันสัญญา 

        11.  ตองมีเวลาใหกบัผูบริโภค 
        12.  ตองมีความรวดเร็ว บริการทีดี่วิธีการทํางานตองมีความวองไวกระฉับกระเฉง 

และเล็งเห็นคณุคาความสําคัญในเวลาของผูบริโภคเปนหลัก 
        13.  ตองมีคําตอบทีแ่มนยําใหกับผูบริโภค 
        14.  บริการที่ดีตองมีความสุภาพ มีมารยาทที่งดงาม และมีวาจาไพเราะออนหวาน 

 สุขุม นวลสกลุ (2538 : 16 - 21)  กลาววา “คําวาบริการนาจะเปนคาํที่มีคุณคาและชวนให
ภูมิใจ เพราะคาํวาบริการหมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอื่นใหคนอ่ืนมีความสุขและพอใจ และผู
ใหบริการนาจะมีความสุขทีต่นเองมีคุณคา  เม่ือตั้งอุดมการณในการทํางานไววางานของเรา คืองาน
บริการ  ผูบรกิารจําเปนจะตองหาความรูมาใหบริการกบัลูกคาและกอเกิดแหงความมั่นคงแกองคกร 
ดังน้ันงานบริการคือการทําใหลูกคาพอใจ” 
  คอทเลอร  (นฤมล  มหากลัน่. ม.ป.ป. ; อางอิงจาก Kotler.  n.d.)  กลาววา  การบริการ
หมายถึงกิจกรรมใดๆ  หรือการปฏิบัตทิีก่ลุมหรือคณะใดคณะหนึ่ง สามารถเสนอสิ่งสําคัญที่มองไม
เห็นเปนตวัตนและไมมีผลในการเปนเจาของผลผลติของการบริการอาจเปนหรือไมเปนผลติภัณฑก็
ได 
 คอเวล (Cowell. 1994 : 666-667)  ตามความหมายทางการตลาดไดกําหนดคุณลักษณะ
ของการใหบรกิารในสวนทีแ่ตกตางจากสินคาทั่วไปดังน้ี 

1. Intangibility  บริการเปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองได 
2. Inseparability  บริการเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากผูขาย (ผูใหบริการ) ได 
3. Heterogeneity  บริการจะไมสมํ่าเสมอ  ขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
4. Perishability  บริการเปนสิง่ที่ไมสามารถผลิตเพ่ือเก็บไวสํารองได 

         เลิฟลอคก (1988 : 263–269) เปนแนวคิดเกี่ยวกับการบริการลูกคา แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริการลูกคาประกอบไปดวยการสรรหาพนักงานที่เหมาะสม เน่ืองจากตองติดตอกับลูกคาโดย
พนักงานจึงตองมีทักษะในการบริการ มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่เหมาะสม เชน การมีกิริยาวาจาที่สุภาพมี
นํ้าเสียงที่เหมาะสมและยังประกอบดวยการฝกอบรมพนักงานการบริการเปนมาตรฐาน สามารถตอบสนอง
อยางเปนระบบ และแสดงถึงประสิทธิภาพในการใหบริการดวย 
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 ทฤษฎีความพึงพอใจในการบริการ 
 โทมัส และเอิรล (Thomas ; & Earl. 1995 : 88-89)  ไดใหแนวความคิดความพึงพอใจไว
วา “ การวัดความพึงพอใจเปนวิธีหน่ึงที่ใชกันอยู เพ่ือทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศที่ทําใหลูกคา
พอใจ เปนที่บริษัทเชื่อวามีคุณคาและควรใหความเขาใจในความตองการและปญหาของลูกคาในการ
บริการ ผูบริหารขององคกรตองมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลและ
ผลดีอยางตอเน่ือง  ดังน้ันการสํารวจความพึงพอใจจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ” 
 เออรเนส และอิลเจน (Ernest ; & llgen. 1980 : 306) กลาววา “ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจ
ของมนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการพื้นฐาน มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์และ
แรงจูงใจ  และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งไมตองการ” 
 ทฤษฎีของมาสโลว 
      แบงลําดับความตองการของมนุษยออกเปน  5 ลําดับ ดังน้ี 
 1.  ความตองการทางกายภาพ (Physiological needs) เปนความตองการขั้นต่ําสุดตาม
ความความคิดของมาสโลว ความตองการขั้นนี้เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ซ่ึงจะขาด
เสียมิได เชน ความตองการอาหาร  เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย และการพักผอน 
  2.  ความตองการความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and security needs) เม่ือ
มนุษยไดรับการสนองตอบในขั้นที่หน่ึงแลว  ความตองการขั้นที่ 2 ก็จะตามมา ความตองการในขั้นน้ี
จะเปนความตองการในการปองกันตนเองใหพนจากอันตรายและมีความมั่นคง 
  3. ความตองการทางดานสังคม  (Social or belongingness needs) เม่ือความตองการ
ทางกายภายและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางสังคมก็จะเกิดขึ้นตามมา  
ความตองการทางสังคม คือ ความตองการที่จะอยูรวมกับคนอ่ืน รวมทั้งตองการที่จะมีสถานภาพ
ทางสังคมที่สูงขึ้น 
 4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem  or status needs) ความตองการขั้นนี้มี
ความเขมขนสูงกวาความตองการทางสังคม คือ ความตองการมีฐานเดนเปนที่ยอมรับในสังคม 
 5. ความตองการที่จะสบความสําเร็จสูงสุดหรือความตองการประจักษตน (Self actualization  
or self realization) ความตองการขั้นนี้เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ความตองการขั้นน้ีจะ
เกิดขึ้นเม่ือความตองการขั้นต่ํากวาไดรับการสนองตอบจนเปนที่พอใจแลว บุคคลที่มีความตองการ
ในขั้นนี้จึงมีไมมาก 

 

5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 นันทธี  เพ็งพุม (2547) ไดทําการศึกษา เร่ือง ปญหาการใชบริการศูนยอาหารของ
บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  พบวาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการมีปญหาการใชบริการศูนยอาหาร 
โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานวาดานสุขอนามัยอยูระดับมากและดานอ่ืนๆ
ระดับปานกลาง และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่มีเพศ อายุ สถานภาพการทํางาน และความถี่ใน
การใชบริการในศูนยอาหาร โดยรวมและรายดานแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 นิรมล จํานงศรี (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจตอการใชบริการ
โรงอาหารของหนวยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวาผูใชบริการผูใชบริการเปนประจํา
เพราะมีความสะดวกในการเดินทางและเปนสถานที่พบกับเพ่ือน และในสวนผูมาใชบริการครั้งเดียว
เน่ืองจากวาเขามารับประทานอาหารแลวพบวาอาหารไมอรอย ไมไดมาตรฐานและไมมีคุณภาพ และ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางไดแกดานสถานที่ประกอบอาหาร ดานการบริการ 
ดานเจาหนาที่ และดานการตอนรับ สวนในชองทางการจัดจําหนาย และดานการโฆษณามีความ  
พึงพอใจระดับนอย และผูใชบริการเพศชายมีความพึงพอใจในการใชบริการมากกวาเพศหญิงอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 
 พริษฐ  อนุกูลธนาการ (2546) ไดศึกษาคนควาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใช
บริการรานอาหารจิฟฟคิทเชน (บายท็อปส) ในสถานีบริการน้ํามันเจ็ท พบวาผูใชบริการในรานอาหารมี
ความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมและรายดานในระดับมาก ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ และสถานภาพ
ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  และใน
สวนผูบริโภคที่มาใชบริการที่มีอาชีพ การศึกษา รายไดตางกัน ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 อุไรรัตน วัฒนาวงสงวนศักดิ์  และคณะ (2545 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ผูบริโภคและสุขาภิบาลในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวาความสะอาดและ
ความปลอดภัยของอาหาร  เปนสิ่งที่ทุกคนตองคํานึงถึง การที่อาหารจะถูกหลักสุขาภิบาลไดน้ันเรา
ตองปรุงอาหารจําหนายและมีโรงอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล ถาสุขาภิบาลอาหารไมดี อาจทําใหมี
ผูบริโภคปวยเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เชนโรคอุจจารรวง โรคอาหารเปนพิษ อหิวาตกโรค  
ไวรัสตับอักเสบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีบุคลากร  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเปน
จํานวนมาก โดยโรงอาหารในมหาวิทยาลัยจะมีผูมาใชบริการประมาณ 8,500 คนตอวันเบื้องตนที่
โรงอาหารสวนกลาง พบวา มีเศษอาหารติดที่ชอนสอม มีสุนัขจรจัดเขามาบริเวณโรงอาหาร 
ผูบริโภคตองคอยปดแมลงวันขณะรับประทานอาหาร คาดวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
นาจะยังไมถูกหลักสุขาภิบาล  ผูบริโภคนาจะไมพึงพอใจและอาจมีปจจัยที่ทําใหผูประกอบการ
รานอาหารไมปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล แตยังไมพบวามีใดศึกษามากอนจึงวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค 
3 ประการ ไดแก สํารวจโรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต วาถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลหรือไม เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจดานสุขอนามัยของรานอาหารของผูบริโภคที่มาใช
บริการโรงอาหาร  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลของผูประกอบการ
รานอาหาร โดยการสํารวจโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 4 แหงและ
สัมภาษณผูประกอบการรานอาหาร 1 คนตอรานจําหนายอาหาร 1 ราน รวมทั้งหมด 27 คน  ผลการ
สํารวจสุขาภิบาลพบวารานอาหารถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียงรอยละ 3.7 เทานั้น มีผูบริโภคจํานวน
นอยเพียงรอยละ 13.51 มีความพึงพอใจ และผูประกอบการมีความรูทุกคนแตปฏิบัติไมครบ 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชบริการศูนยอาหารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในศึกษาการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชบริการศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวนนักศึกษา 13,907 คน (ขอมูลจากฝายทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใช
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมใหคลาดเคลื่อนได 5%   
วิธีของ  ทาโร  ยามาเน   (Taro  Yamane )    
 

            สูตร              n           =                 N 
                                    1  +  Ne2  
 
                              n         แทน        ขนาดของกลุมตัวอยาง   
                              N          แทน        ขนาดของประชากร 
  e           แทน        ความคลาดเคลื่อนของกลุมการสุมตัวอยาง 
        เม่ือ                 N             =            13,907     
        และ                 e            =              0.05 
                              n            =              3,907          
                      1  +  13,907(0.05)2  
                                             =               13,907    
                                                             35.7675  
                                             =           388.81       =      389      
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 จากการคํานวณดังกลาวขางตนจะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 389  คน ผูวิจัยขอกําหนด
กลุมตวัอยางเปน  420 คน 
 
วิธีเลือกกลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two – stage random sampling) 
 ข้ันที่ 1  ใชวธิกีารเลือกสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยเลือกจากคณะ  
6  คณะ ในมหาวิทยาลัยฯ  ไดดังน้ี 

1.  ครุศาสตร    จํานวน    70    คน   
2.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  จํานวน    70    คน 
3.  วิทยาการจัดการ   จํานวน    70    คน 
4.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน    70    คน 
5.  เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  จํานวน    70    คน 
6.  ศิลปกรรมศาสตร   จํานวน    70    คน 

          รวมกลุมตวัอยางเทากับ                                 420    คน 
ข้ันที่ 2  ใชวธิกีารเลือกสุมตวัอยางโดยสะดวก (Convenience) ใชแบบสอบถามกับกลุม

นักศึกษา 
   

2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในครั้งน้ี   ผูวจัิยไดทําการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ( Check List)  โดยไดทําการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และสรางขึ้นเอง แบงเปน  2  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
ระดับชั้นป  สภาพการเรียน  คณะที่ศึกษา และความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห  เปนแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ( Check List) 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร 4 ดาน  
ไดแก ดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  ดานการสงเสริมการตลาด 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 

 5  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการรับบริการมากที่สุด 
          4  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการรับบริการมาก 

              3  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการรับบริการปานกลาง 
            2  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการรับบริการนอย 

1  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการรับบริการนอยที่สุด 
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 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร
ปญหาการใชบริการศูนยอาหาร  ความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหาร ความพึงพอใจในการ  
รับบริการ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สํารวจปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการใชบริการศูนยอาหารโดยการแจกแบบประเมินผล  
 3. รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากเอกสารและงานวิจัยเพ่ือนํามาสรางเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจในการบริการของศูนยอาหาร  โดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาในครอบคลุมจุดมุงหมาย 
 4.   สรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการศูนยอาหาร  4 ดาน  คือ ดานคุณภาพ
และการบริการ จํานวน 15 ขอ  ดานราคา จํานวน 5 ขอ ดานสถานที่และสภาพแวดลอม  จํานวน 
13  ขอ  ดานการสงเสริมการตลาดจํานวน 9 ขอ  รวม  42  ขอ 
 5.   นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติม 
 6.  นําแบบสอบสอบที่ไดปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  ผูเชี่ยวชาญ คือ 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย 
  2.  รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ 
  3.  ผูชวยศาสตราจารยผจงศักด  หมวดสง 
 7.   ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  จากนั้นนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ อาจารยสิฏฐากร  ชูทรัพย เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย
กอนนําไปทดลองใช 
 8.   นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง (Try Out) ใชกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 100 คน   
 9.   วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.93 
 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห  ผูวิจัยดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือนําไป 
ขออนุญาตและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  จํานวน 420 ฉบับ 
ไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรดวยตนเองโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมประมาณ 3 สัปดาห 
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4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.   เม่ือไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมา  นําแบบสอบถามมาใชในการวิเคราะหและ

ประมวลผลขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป  SPSS 
 2.   หาคารอยละดานความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา  
 3.   วิเคราะหระดับความพึงพอใจของการผูใชบริการศนูยอาหาร  โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 และแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังน้ี 
 คาเฉลีย่  4.50   -   5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
 คาเฉลีย่  3.50   -   4.49   หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับมาก   
 คาเฉลีย่  2.50   -   3.49    หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับปลานกลาง  
 คาเฉลีย่  1.50   -   2.49    หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย    
 คาเฉลีย่  1.00   -   1.49    หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด    

   4. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคา T-test  และความพึงพอใจระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบ
พหุคูณโดยวิธีการของ Least Significant Difference (LSD) 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยกระทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC* 
(Statistic Package For The Social Science/Personal Computer Plus) 

 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.1  คาสถิติพื้นฐาน  ไดแก 

1.1.1 คารอยละ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 
1.1.2 คาเฉลีย่  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40)   

 

X  = 
N

X∑
 

 

   เม่ือ  X    แทน คาเฉลีย่ 

     ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N  แทน จํานวนสถติิในกลุมตวัอยาง 
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1.1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสตูร  
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 

 

S.D. = 
( )

( )1NN
XXN 22

−

− ∑∑  

 

เม่ือ      S.D.   = แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        X 2     
= แทน ผลรวมของคะแนนแตละระดับยกกําลังสอง 

      (∑X) 2    
= แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

        N =  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
5.2   สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

5.2.1 หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามโดยใชสตูรสัมประสิทธิ์   
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 

 

xyr = 
[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
2222 YYNX)(XN

YXXYN
 

 

 เม่ือ  N = แทน  จํานวนคนในกลุม  
   X = แทน คะแนนของขอคําถาม 
   Y = แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่เหลือทุกขอ 

5.2.2  ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา  
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 

 

α = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −

−
∑

2
t

2
i

S
S1

1K
K  

  
 เม่ือ   α  = แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
    K  = แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

    Si 
2  = แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

    St 
2 = แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
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5.3   สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
5.3.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสองกลุม 

โดยใช t-test for independent samples (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 
 

t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−
 

 

  เม่ือ   t = แทน คาที่พิจารณาใน t-distribution 

X1
  

= แทน คาเฉลีย่ของกลุมตวัอยางทีห่น่ึง
 

X2 = แทน คาเฉลีย่ของกลุมตวัอยางทีส่อง 

S1 
2 
= แทน ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที่หน่ึง 

S2 
2 
= แทน ความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที่สอง 

n1   =  แทน จํานวนคนในกลุมตวัอยางที่หน่ึง 

n2 = แทน จํานวนคนในกลุมตวัอยางที่สอง 
5.3.2 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมขึ้น 

ไปโดยวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One Way Analysis of Variance)  
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 

 

F= 
w

b

MS
MS  

    
       เม่ือ    F  = แทน คาที่ใชพิจารณา F-distribution 

MS b   = แทน ความแปรปรวน (Mean square) ระหวางกลุม 
MS w = แทน ความแปรปรวน (Mean square) ภายในกลุม 

 
 ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  จึงทําการทดสอบรายคู 
โดยวิธี   LSD (Ceast Signeficant Difference) 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
และอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีไดใชสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ดังน้ี 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

   X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
        S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t  แทน คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบที (t – distribution) 
  F  แทน คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบเอฟ (F – distribution) 
 df  แทน ชั้นแหงความอิสระ (Degree of freedom) 
 SS  แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสองแตละตัว (Sum of Square) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสองแตละตวั  
      (Mean of Square) 
 p  แทน ความนาจะเปน (Probability) 

*  แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการวิเคราะหและนาํเสนอผลการวิเคราะห

ตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ซ่ึงเปนนักศึกษาที่ใชบริการ
ศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม 4 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพและ
การบริการ ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา รวม 4 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา ดานสถานที่
และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมและแตละดาน โดยจําแนกตาม เพศ ชั้นปที่
ศึกษา สภาพการเรียน คณะที่ศึกษา และความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย ซ่ึงเปนนักศึกษาที่ใชบริการ
ศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
ตาราง 1 จํานวนและคารอยละของสถานภาพของกลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาทีใ่ชบริการศูนยอาหาร  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

สถานภาพ n (คน) รอยละ 
1. เพศ   
          ชาย 151 36.00 
          หญิง 269 64.00 

รวม 420 100.00 
2. ชั้นปที่ศึกษา   
          ชั้นปที่ 1 103 24.50 
          ชั้นปที่ 2 105 25.00 
          ชั้นปที่ 3 117 27.90 
          ชั้นปที่ 4 95 22.60 

รวม 420 100.00 
3. สภาพการเรียน   
          ภาคปกต ิ 299 71.20 
          ภาค กศ.บป./ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ 121 28.80 

รวม 420 100.00 
4. คณะที่ศึกษา   
          ครุศาสตร 70 16.70 
          วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 70 16.70 
          วิทยาการจัดการ 70 16.70 
          มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 70 16.70 
          เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 70 16.70 
          ศิลปกรรมศาสตร 70 16.70 

รวม 420 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

สถานภาพ n (คน) รอยละ 
5. ความถี่ในการเขาใชบรกิารตอสัปดาห   
          นอยกวา 3 ครั้ง 168 40.00 
          ตั้งแต 3 – 5 ครั้ง 144 34.30 
          มากกวา 5 ครั้ง ขึ้นไป 108 25.70 

รวม 420 100.00 

 
 ตาราง 1   แสดงวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น  420  คน  นักศึกษาที่ใชบริการศูนย
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 269 คน  และเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 กําลังศึกษาอยูในภาคปกติ จํานวน 299 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีและ   
อุตสาหกรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร โดยมีความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห นอยกวา 3 ครั้ง   
 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม 4 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพและ
การบริการ ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด โดยหาคาเฉลี่ย 
( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฏผลในตาราง 2 - 6 
 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช  
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ดานคุณภาพและการบรกิาร 3.20 0.49 ปานกลาง 
2. ดานราคา 3.32 0.63 ปานกลาง 
3. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 3.01 0.54 ปานกลาง 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.11 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.50 ปานกลาง 
 

 ตาราง 2  แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
ความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาทีใ่ช  
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานคุณภาพและการบรกิาร 
 

ดานคุณภาพและการบริการ X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. รสชาติของอาหารและเครื่องด่ืม 3.24 0.61 ปานกลาง 
2. ความเปนมาตรฐานของอาหารและเครื่องด่ืม 3.21 0.63 ปานกลาง 
3. คุณคาทางอาหารที่ผูบริการไดรับ 3.30 0.62 ปานกลาง 
4. ความหลากหลายของอาหาร 3.24 0.86 ปานกลาง 
5. ความสะอาดของอาหารและเครื่องด่ืม 3.25 0.71 ปานกลาง 
6. คุณภาพของเครื่องปรุง 3.18 0.66 ปานกลาง 
7. ความเพียงพอของตูนํ้าดื่ม 2.84 0.90 ปานกลาง 
8. ความสะอาดและปลอดภัยของตูนํ้าดื่ม 2.71 0.90 ปานกลาง 
9. ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร 3.03 0.74 ปานกลาง 
10. ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.38 0.78 ปานกลาง 
11. เจาหนาที่จําหนายคูปองบริการรวดเร็ว 3.37 0.76 ปานกลาง 
12. ความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาที่จําหนายคูปอง 3.57 0.80 มาก 
13. ความกระตือรือรนในการบริการของเจาหนาที่ 3.33 0.80 ปานกลาง 
14. มีหมอนํ้ารอนสําหรับลางชอน 3.28 0.91 ปานกลาง 
15. ความสด ความใหม และความรอนของอาหาร 3.20 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.49 ปานกลาง 

  
ตาราง 3 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

ความพึงพอใจดานคุณภาพและการบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ในขอความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาที่จําหนายคูปอง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
สวนรายขออ่ืนความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช  
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานราคา 
 

ดานราคา X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ 
   อาหาร 

3.42 0.80 ปานกลาง 

2. ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ 3.40 0.77 ปานกลาง 
3. มีปายบอกราคาที่เห็นไดชัดเจน 3.32 0.87 ปานกลาง 
4. เครื่องด่ืมมีหลายราคา 3.25 0.80 ปานกลาง 
5. อาหารมีหลายราคา 3.26 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.63 ปานกลาง 

 
 ตาราง 4  แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ดานราคา มีความพึงพอใจโดยรวมและรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช  
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความสะอาดบริเวณ พ้ืนทางเดินศูนยอาหาร 3.23 0.66 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของโตะ เกาอ้ีสําหรับน่ังรับประทานอาหาร 3.02 0.74 ปานกลาง 
3. ความเพยีงพอของจํานวนโตะ เกาอ้ีสําหรับน่ังรบัประทานอาหาร 2.79 0.81 ปานกลาง 
4. การจัดโตะ เกาอ้ีสําหรับน่ังรับประทานอาหาร เหมาะกับพ้ืนที ่
   ไมแออัด  

2.91 0.77 ปานกลาง 

5. สถานที่ในสวนที่ใชประกอบอาหารสะอาด 3.00 0.77 ปานกลาง 
6. มีปายแสดงจุดจําหนายคูปองชัดเจน 3.11 0.77 ปานกลาง 
7. สถานที่จําหนายอาหารมีอากาศถายเทไดสะดวก 3.02 0.84 ปานกลาง 
8. มีการจัดแบงจํานวนรานอาหาร และรานจําหนายน้ําดืม่เหมาะสม 3.19 0.72 ปานกลาง 
9. ความเพียงพอของจํานวนรานคา 3.14 0.79 ปานกลาง 
10. ความสะอาดของหองน้ํา 2.66 1.03 ปานกลาง 
11. บรรยากาศของศนูยอาหาร เหมาะสําหรับน่ังรบัประทานอาหาร 2.98 0.86 ปานกลาง 
12. มีแสงสวางเพียงพอ 3.20 0.76 ปานกลาง 
13. มีการตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม นาสนใจ 3.00 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.54 ปานกลาง 

 
 ตาราง  5  แสดงวา  นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม มีความพึงพอใจโดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช  
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ดานการสงเสริมการตลาด X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. มีปายรายการอาหารเดน พิเศษประจําวัน 2.97 0.85 ปานกลาง 
2. การแสดงจัดวางอาหารตัวอยาง 2.98 0.84 ปานกลาง 
3. การโฆษณารายการอาหารในหนังสือพิมพแกวเจาจอม 2.88 0.89 ปานกลาง 
4. การใหคําแนะนําและเชญิชวนในรายการอาหารที่นาสนใจ 2.90 0.88 ปานกลาง 
5. พนักงานและผูจําหนายอาหารบริการดีเปนที่ประทบัใจ 3.18 0.82 ปานกลาง 
6. เจาหนาที่จําหนายคูปองบริการสุภาพ มีมารยาท 3.22 0.80 ปานกลาง 
7. ผูประกอบการจําหนายอาหารบริการสุภาพ และมีมารยาท 3.34 0.73 ปานกลาง 
8. เจาหนาที่แตงกายสะอาดเรียบรอย 3.34 0.71 ปานกลาง 
9. ผูจําหนายอาหารแตงกายสะอาดและมีสุขภาพดี 3.28 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.60 ปานกลาง 

 
 ตาราง 6 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
ดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจโดยรวมและรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง 
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 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม 4 ดาน ประกอบดวย ดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา 
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมและแตละดาน โดยจําแนกตาม 
เพศ ชั้นปที่ศึกษา สภาพการเรียน คณะที่ศึกษา และความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห 
 
 3.1  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจใน 
การใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน  ดัง
ปรากฏผลในตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ   

ชาย   หญิง   t p 
ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ   
1. ดานคุณภาพ
และการบริการ 

3.33 0.53 ปานกลาง 3.13 0.45 ปานกลาง 10.37* 0.00 

2. ดานราคา 3.40 0.59 ปานกลาง 3.28 0.64 ปานกลาง 0.156 0.69 
3. ดานสถานที่และ  
สิ่งแวดลอม 

3.18 0.52 ปานกลาง 2.92 0.54 ปานกลาง 0.238 0.62 

4. ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.19 0.54 ปานกลาง 3.07 0.62 ปานกลาง 0.126 0.72 

รวม 3.28 0.48 ปานกลาง 3.10 0.50 ปานกลาง 0.697 0.40 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 ตาราง 7  แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพศ
ชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ทุกดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับความพึงพอใจในดาน
ราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สวนดานคุณภาพและการบริการ  นักศึกษาเพศชายมีระดับความพึงพอใจในดานคุณภาพและการ
บริการมากกวาเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
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 3.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 นักศึกษาที่มีระดับชั้นปตางกันมีความพึงพอใจ 
ในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน         
ดังปรากฏผลในตาราง 8 -11 
 

ตาราง 8 คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช    
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดาน จําแนกตามชั้นป 
     การศึกษา ดานคุณภาพและการบรกิาร 
 

ดานคุณภาพและการบริการ 
ชั้นปการศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     ชั้นปที่ 1 3.34 0.52 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 2 3.19 0.46 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 3 3.05 0.44 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 4 3.25 0.49 ปานกลาง 

โดยรวม 3.20 0.49 ปานกลาง 

 
 ตาราง  8 แสดงวา  นักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น
ปที่ 1  ชั้นปที่ 2  ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4  มีความพึงพอใจดานคุณภาพและการบรกิาร  โดยรวมและ
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช    
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามชั้นป 
     การศึกษา ดานราคา 
 

ดานราคา 
ชั้นปการศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     ชั้นปที่ 1 3.47 0.66 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 2 3.25 0.53 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 3 3.16 0.65 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 4 3.45 0.60 ปานกลาง 

โดยรวม 3.32 0.63 ปานกลาง 

 
 ตาราง 9 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นป
ที่ 1  ชั้นปที่ 2  ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจดานราคา  โดยรวมและทกุดานอยูในระดับ
ปานกลาง 
 
ตาราง 10 คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช    
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรวมและรายดาน จําแนกตามชั้นป 
     การศึกษา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ชั้นปการศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     ชั้นปที่ 1 3.21 0.57 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 2 3.04 0.51 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 3 2.84 0.53 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 4 2.99 0.50 ปานกลาง 

โดยรวม 3.01 0.54 ปานกลาง 

 
 ตาราง 10 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น
ปที่ 1  ชั้นปที่ 2  ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม  โดยรวมและ
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช    
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวมและรายดาน จําแนกตามชั้นป 
     การศึกษา ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ชั้นปการศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     ชั้นปที่ 1 3.25 0.64 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 2 3.15 0.53 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 3 2.95 0.61 ปานกลาง 
     ชั้นปที่ 4 3.13 0.56 ปานกลาง 

โดยรวม 3.11 0.60 ปานกลาง 

 
 ตาราง 11 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด  โดยรวม   
และทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 12  ผลการเปรียบเทยีบของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับชั้นปที่ศึกษา 
 

ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 3 5.001 1.667 7.125* 0.00 
ภายในกลุม 416 97.329 0.234   

1. ดานคุณภาพและ 
   การบริการ 

รวม 419 102.330    
ระหวางกลุม 3 7.598 2.533 6.625* 0.00 
ภายในกลุม 416 159.035 0.382   2. ดานราคา 
รวม 419 166.634    
ระหวางกลุม 3 7.563 2.521 8.868* 0.00 
ภายในกลุม 416 118.264 0.284   

3. ดานสถานที่และ 
   สิ่งแวดลอม 

รวม 419 125.827    
ระหวางกลุม 3 5.161 1.720 4.894* 0.00 

ภายในกลุม 416 146.241 0.352   
4. ดานการสงเสริม 
    การตลาด 

รวม 419 151.402    
ระหวางกลุม 3 5.802 1.934 8.072* 0.00 
ภายในกลุม 416 99.667 0.240   โดยรวม 
รวม 419 105.468    

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
ตาราง 12   แสดงวา นักศึกษาที่ชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมนัียสําคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  ความแตกตางเปนรายคูของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช
บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามชั้นปที่ศึกษาโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันดังปรากฏผลในตาราง 13 – 17 
 
ตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางเปนรายคู ของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ 
     นักศึกษา  จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  ดานคุณภาพและการบริการ  
 

 ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4  
ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

ชั้นป 
X  3.34 3.19 3.05 3.25 

ดานคุณภาพและ ชั้นปที่ 1 3.34 - 0.15* 0.29* 0.09 

การบริการ ชั้นปที่ 2 3.19  - 0.14* -0.05* 

 ชั้นปที่ 3 3.05   - -0.29* 

 ชั้นปที่ 4 3.25    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 ตาราง 13 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน ความพึงพอใจดานคุณภาพและการบริการ  
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจดานคุณภาพและการบริการมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการ
บริการมากกวากับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักศึกษาชั้นปที่ 4 มี
ระดับความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู จําแนกตามชั้นปทีศ่ึกษาของคะแนนเฉลี่ยความ 
     พึงพอใจของนักศึกษา ดานราคา  
 

 ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4  
ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

ชั้นป 
X  3.47 3.25 3.16 3.45 

ดานราคา ชั้นปที่ 1 3.47 - 0.21* 0.31* 0.01 

 ชั้นปที่ 2 3.25  - 0.09 -0.19* 

 ชั้นปที่ 3 3.16   - -0.29* 

 ชั้นปที่ 4 3.45    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
     ตาราง 14 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน ความพึงพอใจดานราคานักศึกษาชั้นปที่ 1 
มีความพึงพอใจ  ดานราคามากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีระดับความพึงพอใจดานราคามากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2  ชั้นปที่ 3   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา  
     จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

 ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4  
ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

ชั้นป 
X  3.21 3.04 2.84 2.99 

ดานสถานที่และ ชั้นปที่ 1 3.21 - 0.16* 0.36* 0.21* 

สิ่งแวดลอม ชั้นปที่ 2 3.04  - 0.20* 0.05 

 ชั้นปที่ 3 2.84   - -0.15* 

 ชั้นปที่ 4 2.99    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
  
 ตาราง 15 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน ความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และชั้นป
ที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจดานสถานที่และ
สิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาชั้นปที่ 4    
มีระดับความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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ตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา  
     จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  ดานการสงเสริมการตลาด 
 

 ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4  
ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

ชั้นป 
X  3.25 3.15 2.95 3.13 

ดานการสงเสริม ชั้นปที่ 1 3.25 - 0.10 0.29* 0.11 

การตลาด ชั้นปที่ 2 3.15  - 0.19* 0.01 

 ชั้นปที่ 3 2.95   - -0.18* 

 ชั้นปที่ 4 3.13    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 ตาราง 16 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด  
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด
มากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีระดับความ
พึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 17  ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา  
     จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  โดยรวม 
 

 ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4  
ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

ชั้นป 
X  3.32 3.16 3.00 3.21 

โดยรวม ชั้นปที่ 1 3.32 - 0.15* 0.31* 0.11 
 ชั้นปที่ 2 3.16    - 0.16* -0.04 
 ชั้นปที่ 3 3.00   - -0.20* 
 ชั้นปที่ 4 3.21    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
  ตาราง 17  แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกันความพึงพอใจโดยรวมนักศึกษาชั้นปที่ 1 
มีความพึงพอใจโดยรวมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 3.3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3  นักศึกษาที่มีสภาพการเรียนตางกันมีความ 
พึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกัน 
 
ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ชบรกิารศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามสภาพการเรียน 
 

สภาพการเรียน   
ภาคปกติ  ภาคพเิศษฯ  t p 

ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ   
1. ดานคุณภาพ 
และการบริการ 

3.19 0.49 ปานกลาง 3.23 0.50 ปานกลาง 0.058 0.81 

2. ดานราคา 3.29 0.63 ปานกลาง 3.41 0.60 ปานกลาง 0.380 0.53 
3. ดานสถานที่ 
และสิ่งแวดลอม 

3.00 0.56 ปานกลาง 3.04 0.50 ปานกลาง 2.370 0.12 

4. ดานการ 
สงเสริมการตลาด 

3.10 0.61 ปานกลาง 3.16 0.55 ปานกลาง 1.387 0.24 

รวม 3.15 0.50 ปานกลาง 3.21 0.48 ปานกลาง 0.186 0.66 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   
ตาราง 18  แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  

ที่มีสภาพการเรียนตางกัน แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยอาหารแตกตางกัน 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 3.4   การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 นักศึกษาที่ศกึษาในคณะตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกัน ดังปรากฏผลในตาราง 19 - 28 
 
ตาราง 19  คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรวมและรายดาน จําแนกตามคณะที่  
     ศึกษา ดานคุณภาพและการบริการ 
 

ดานคุณภาพและการบริการ 
คณะที่ศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     1. ครุศาสตร 3.24 0.47 ปานกลาง 
     2. วิทยาศาสตรฯ 3.13 0.46 ปานกลาง 
     3. วิทยาการจัดการ 3.40 0.49 ปานกลาง 
      4. มนุษยศาสตรฯ 3.00 0.43 ปานกลาง 
     5. เทคโนโลยีฯ 3.16 0.49 ปานกลาง 
     6. ศิลปกรรมศาสตร 3.29 0.50 ปานกลาง 

โดยรวม 3.32 0.49 ปานกลาง 

 
 ตาราง 19 แสดงวา  นักศกึษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทกุ
คณะมีความพงึพอใจดานคุณภาพและการบริการของศนูยอาหาร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ
ปานกลาง 
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ตาราง 20  คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
    บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามคณะที ่
     ศึกษา ดานราคา 
 

ดานราคา 
คณะที่ศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     1. ครุศาสตร 3.40 0.64 ปานกลาง 
     2. วิทยาศาสตรฯ 3.36 0.59 ปานกลาง 
     3. วิทยาการจัดการ 3.50 0.58 ปานกลาง 
      4. มนุษยศาสตรฯ 3.05 0.62 ปานกลาง 
     5. เทคโนโลยีฯ 3.22 0.63 ปานกลาง 
     6. ศิลปกรรมศาสตร 3.42 0.60 ปานกลาง 

โดยรวม 3.32 0.63 ปานกลาง 

 
 ตาราง 20 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบรกิารศนูยอาหาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทุกคณะมีความพึงพอใจ ดานราคาของศนูยอาหาร  โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 21  คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามคณะที ่ 
    ศึกษา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
คณะที่ศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     1. ครุศาสตร 2.96 0.48 ปานกลาง 
     2. วิทยาศาสตรฯ 3.00 0.48 ปานกลาง 
     3. วิทยาการจัดการ 3.37 0.54 ปานกลาง 
      4. มนุษยศาสตรฯ 2.71 0.55 ปานกลาง 
     5. เทคโนโลยีฯ 2.98 0.54 ปานกลาง 
     6. ศิลปกรรมศาสตร 3.07 0.46 ปานกลาง 

โดยรวม 3.01 0.54 ปานกลาง 

  
 ตาราง 21 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคณะ
มีความพึงพอใจ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมของศูนยอาหาร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 22  คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามคณะที ่ 
     ศึกษา ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
คณะที่ศึกษา 

X  S.D. ระดับ 
     1. ครุศาสตร 3.12 0.60 ปานกลาง 
     2. วิทยาศาสตรฯ 3.19 0.60 ปานกลาง 
     3. วิทยาการจัดการ 3.37 0.54 ปานกลาง 
      4. มนุษยศาสตรฯ 2.82 0.61 ปานกลาง 
     5. เทคโนโลยีฯ 3.05 0.53 ปานกลาง 
     6. ศิลปกรรมศาสตร 3.14 0.56 ปานกลาง 

โดยรวม 3.11 0.60 ปานกลาง 

 
 ตาราง 22  แสดงวา   นักศกึษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
ทุกคณะมีความพึงพอใจ ทุกดานการสงเสริมการตลาดของศูนยอาหาร โดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับปานกลาง 
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ตาราง 23 ผลการเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามคณะที่ศึกษา 
 

ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 5 6.799 1.360 5.893* 0.00 
ภายในกลุม 414 95.531 0.231   

1. ดานคุณภาพและ 
   การบริการ 

รวม 419 102.330    
ระหวางกลุม 5 9.518 1.904 5.016* 0.00 
ภายในกลุม 414 157.115 0.380   2. ดานราคา 
รวม 419 166.634    
ระหวางกลุม 5 15.813 3.163 11.902* 0.00 
ภายในกลุม 414 110.013 0.266   

3. ดานสถานที่และ 
   สิ่งแวดลอม 

รวม 419 125.827    
ระหวางกลุม 5 11.613 2.323 6.878* 0.00 

ภายในกลุม 414 139.789 0.338   
4. ดานการสงเสริม 
    การตลาด 

รวม 419 151.402    
ระหวางกลุม 5 10.019 2.004 8.691* 0.00 
ภายในกลุม 414 95.449 0.231   โดยรวม 
รวม 419 105.468    

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
ตาราง 23  แสดงวา  นักศกึษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักศึกษาที่ศกึษาในคณะตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 
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ตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ที่ใช 
    บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคณะที่ศึกษา ดานคุณภาพและ 
    การบริการ 
 

 
ครุ

ศาสตร 
วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

เทคโนโลยีฯ 
ศิลปกรรม
ศาสตร คณะ 

X  3.24 3.13 3.40 3.00 3.16 3.29 
1. ครุศาสตร 3.24 - 0.11 -0.15 0.24* 0.08 -0.04 
2. วิทยาศาสตรฯ 3.13  - -0.27* 0.12 -0.02 -0.16* 
3. วิทยาการจัดการ 3.40   - 0.40** 0.24* 0.11 
4. มนุษยศาสตรฯ 3.00    - -0.15* -0.28* 
5. เทคโนโลยีฯ 3.16     - -0.13 
6. ศิลปกรรมศาสตร 3.29      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 ตาราง 24 แสดงวา นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน
ดานคุณภาพและการบริการ นักศึกษาคณะครุศาสตร มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการ มากกวานักศึกษาคณะ
ครุศาสตรกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรมีความพึงพอใจในดานคุณภาพ
และการบริการ มากกวานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ตาราง 25  ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคณะที่ศึกษา ดานราคา 
 

 
ครุ

ศาสตร 
วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

เทคโนโลยีฯ 
ศิลปกรรม
ศาสตร คณะ 

X  3.40 3.36 3.50 3.05 3.22 3.42 
1. ครุศาสตร 3.40 - 0.04 -0.10 0.35* 0.18 -0.02 
2. วิทยาศาสตรฯ 3.36  - -0.14 0.30* 0.14 -0.06 
3. วิทยาการจัดการ 3.50   - 0.15* 0.28* 0.08 
4. มนุษยศาสตรฯ 3.05    - -0.16 -0.37* 
5. เทคโนโลยีฯ 3.22     - -0.20* 
6. ศิลปกรรมศาสตร 3.42      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 ตาราง 25 แสดงวา นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน
ดานราคา นักศึกษาคณะครุศาสตร มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มี
ความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารในดานราคา มากกวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารในดานราคา มากกวา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 26  ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ที่ใช 
     บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคณะที่ศึกษา ดานสถานที่และ 
    สิ่งแวดลอม 
 

 
ครุ

ศาสตร 
วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

เทคโนโลยีฯ 
ศิลปกรรม
ศาสตร คณะ 

X  2.96 3.00 3.37 2.71 3.07 3.01 
1. ครุศาสตร 2.96 - -0.04 -0.40* 0.25* -0.01 -0.10 
2. วิทยาศาสตรฯ 3.00  - -0.36* 0.29* 0.02 -0.06 
3. วิทยาการจัดการ 3.37   - 0.65* 0.38* 0.29* 
4. มนุษยศาสตรฯ 2.71    - -0.27* -0.36* 
5. เทคโนโลยีฯ 3.07     - -0.09 
6. ศิลปกรรมศาสตร 3.01      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 ตาราง 26 แสดงวา นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมนักศึกษาคณะครุศาสตรมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวา
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความ 
พึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม กับคณะศิลปกรรมศาสตรมีความพึงพอใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจ 
ที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวานักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกับคณะศิลปกรรมศาสตร 
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 27  ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
    บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคณะที่ศึกษา ดานการสงเสริม 
    การตลาด 
 

 
ครุ

ศาสตร 
วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

เทคโนโลยีฯ 
ศิลปกรรม
ศาสตร คณะ 

X  3.12 3.19 3.37 2.82 3.05 3.14 
1. ครุศาสตร 3.12 - -0.06 -0.25* 0.30* 0.07 -0.02 
2. วิทยาศาสตรฯ 3.19  - -0.18 0.37* 0.14 0.04 
3. วิทยาการจัดการ 3.37   - 0.55* 0.32* 0.23* 
4. มนุษยศาสตรฯ 2.82    - -0.23* -0.32* 
5. เทคโนโลยีฯ 3.05     - -0.09 
6. ศิลปกรรมศาสตร 3.14      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 ตาราง 27  แสดงวา นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน
ดานการสงเสริมการตลาด  นักศึกษาคณะครุศาสตรมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวา
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความ 
พึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหาร มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจที่ใช
บริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอย
กวานักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

ตาราง 28 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
    บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามคณะที่ศึกษา โดยรวม 
 

 
ครุ

ศาสตร 
วิทยา 
ศาสตรฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตรฯ 

เทคโนโลยีฯ 
ศิลปกรรม
ศาสตร คณะ 

X  3.18 3.17 3.41 2.89 3.10 3.23 
1. ครุศาสตร 3.18 - 0.01 -0.23* 0.28* 0.08 -0.04 
2. วิทยาศาสตรฯ 3.17  - -0.24* 0.27* 0.07 -0.06 
3. วิทยาการจัดการ 3.41   - 0.51* 0.31* 0.18* 
4. มนุษยศาสตรฯ 2.89    - -0.20* -0.33* 
5. เทคโนโลยีฯ 3.10     - -0.13 
6. ศิลปกรรมศาสตร 3.23      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 ตาราง 28 แสดงวา นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยรวม นักศึกษาคณะครุศาสตร  มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นอยกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มี
ความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจที่ใช
บริการศูนยอาหารนอยกวาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกับคณะศิลปกรรมศาสตรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3.5  การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 นักศึกษาทีเ่ขาใชบริการตอสปัดาหความถี่
ตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกนั  
ดังปรากฏผลในตาราง  29 - 30 
 
ตาราง 29 คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ช 
    บริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามความถี ่
    ในการเขาใชบริการตอสัปดาห 
 

ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห 
นอยกวา 3 ครั้ง ต้ังแต 3-5 ครั้ง มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป 

ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานคุณภาพ
และการบริการ 

3.20 0.52 ปานกลาง 3.21 0.46 ปานกลาง 3.19 0.48 ปานกลาง 

2. ดานราคา 3.32 0.65 ปานกลาง 3.30 0.61 ปานกลาง 3.37 0.60 ปานกลาง 

3. ดานสถานที่
และสิ่งแวดลอม 

3.00 0.60 ปานกลาง 3.00 0.52 ปานกลาง 3.05 0.48 ปานกลาง 

4. ดานสงเสริม 3.11 0.61 ปานกลาง 3.13 0.59 ปานกลาง 3.11 0.58 ปานกลาง 

โดยรวม 3.16 0.54 ปานกลาง 3.16 0.48 ปานกลาง 3.18 0.45 ปานกลาง 

 
 ตาราง 29 แสดงวา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มี
ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห นอยกวา 3 ครั้ง/สัปดาห ตั้งแต 3-5 ครั้ง/สัปดาห และมากกวา 
5 ครั้ง ขึ้นไป/สัปดาห มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 30 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีใ่ชบริการศูนยอาหาร   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามความถี่ในการเขาใชบรกิาร 
    ตอสัปดาห 
 

ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 2 0.013 0.007 0.027 0.97 
ภายในกลุม 417 102.317 0.245   

1. ดานคุณภาพและ 
   การบริการ 

รวม 419 102.330    
ระหวางกลุม 2 0.332 0.166 0.416 0.66 
ภายในกลุม 417 166.302 0.399   2. ดานราคา 
รวม 419 166.634    
ระหวางกลุม 2 0.232 0.116 0.385 0.68 
ภายในกลุม 417 125.595 0.301   

3. ดานสถานที่และ 
   สิ่งแวดลอม 

รวม 419 125.827    
ระหวางกลุม 2 0.031 0.015 0.043 0.95 

ภายในกลุม 417 151.371 0.363   
4. ดานการสงเสริม 
    การตลาด 

รวม 419 151.402    
ระหวางกลุม 2 0.051 0.026 0.102 0.90 
ภายในกลุม 417 105.417 0.253   โดยรวม 
รวม 419 105.468    

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 ตาราง 30 แสดงวา นักศึกษาที่เขาใชบริการตอสัปดาหความถี่ตางกันมีความพึงพอใจในการ
ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดาน มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 

สังเขปความมุงหมาย และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ความมุงหมายของการศกึษาคนควา 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา ดานสถานที่และสภาพแวดลอม ดานการ
สงเสริมการตลาด   

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา ดานสถานที่
และสภาพแวดลอม  ดานการสงเสริมการตลาด  โดยจําแนกตาม เพศ ระดับชั้นป สภาพการเรียน 
คณะที่ศึกษา และความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห 
 
 สมมุติฐานของการวิจัย 

 1.  นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสนัุนทา  โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

 2.  นักศึกษาที่มีระดับชั้นปตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

 3.  นักศึกษาที่มีสภาพการเรียนตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

 4.  นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

 5.  นักศึกษาที่มีความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาหตางกันมีความพึงพอใจในการใช
บริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 
 ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในศึกษาการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชบริการศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 จํานวนนักศึกษา 13,907 คน (ขอมูลจากฝายทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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กลุมตวัอยาง 
 กลุมตวัอยางเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใช
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  และยอมใหคลาดเคลื่อนได 5%   
วิธขีอง ทาโร ยามาเน (Taro Yamane ) 
 
          สูตร                n           =                 N 
                                      1  +  Ne2  
 
                               n         แทน       ขนาดของกลุมตวัอยาง   
                               N         แทน        ขนาดของประชากร 

e          แทน        ความคลาดเคลือ่นของกลุมการสุมตัวอยาง 
         เม่ือ                 N           =     13,907        และ     e     =   0.05 
                               n           =                  13,907          
                                    1  +  13,907(0.05)2  
                                           =                 13,907    
                                                             35.7675  
                                           =                 388.81       =      389      

จากการคํานวณดังกลาวขางตนจะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 389 คน ผูวิจัยขอกําหนด
กลุมตวัอยางเปน  420 คน 

 
วิธีเลือกกลุมตัวอยาง 

 การเลือกกลุมตัวอยางใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน  (Two – stage random 
sampling) 
 ข้ันที่ 1 ใชวธิกีารเลือกสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากคณะ  
6 คณะ ในมหาวิทยาลัยฯ ไดดังน้ี 

1.  ครุศาสตร    จํานวน    70    คน   
2.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  จํานวน    70    คน 
3.  วิทยาการจัดการ   จํานวน    70    คน 
4.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน    70    คน 
5.  เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  จํานวน    70    คน 
6.  ศิลปกรรมศาสตร   จํานวน    70    คน 

          รวมกลุมตวัอยางเทากับ                                   420    คน 
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ข้ันที่ 2  ใชวธิกีารเลือกสุมตวัอยางโดยสะดวก (Convenience) ใชแบบสอบถามกับกลุม
นักศึกษา 

 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยไดทําการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและสรางขึ้นเอง แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
ระดับชั้นป สภาพการเรียน คณะทีศ่ึกษา และความถีใ่นการเขาใชบริการตอสปัดาห เปนแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ( Check List) 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร 4 ดาน  
ไดแก ดานคณุภาพและการบรกิาร ดานราคา ดานสถานที่และส่ิงแวดลอม ดานการสงเสรมิการตลาด 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ของลิเคอรท  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห  ผูวิจัยดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 
 1.  ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือนําไป 
ขออนุญาตและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2.  นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 420 ฉบับ 
ไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรดวยตนเองโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมประมาณ 3 สัปดาห 
 การจัดกระทาํและการวเิคราะหขอมูล 

 1.  เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา นําแบบสอบถามมาใชในการวิเคราะหและประมวลผล
ขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 2.  หาคารอยละดานความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา  

 3.  วิเคราะหระดับความพึงพอใจของการผูใชบริการศูนยอาหาร โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.  วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ระหวางคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคา T-test และความพึงพอใจระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบ
พหุคูณโดยวิธีการของ Least Significant Difference (LSD) 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยกระทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC* 
(Statistic Package For The Social Science/Personal Computer Plus) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทาครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น 420 คน นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 64.00 เปนนักศกึษาชัน้ปที ่
3 และศึกษาในภาคปกติ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 71.20 เปนนักศึกษาคณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม และคณะศิลปกรรมศาสตร จํานวนคณะละ 70 คน คิดเปนรอยละ 16.70 ความถี่ใน
การเขาใชบริการตอสัปดาห นักศึกษาใชบริการนอยกวา  3 ครั้ง จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 40.00  
 2.  นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความพึงพอใจ
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
  ดานคุณภาพและการบริการ นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใน
ขอความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาที่จําหนายคูปอง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สวนรายขอ
อ่ืนความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการ
สงเสริมการตลาด นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความพึงพอใจ
โดยรวมและรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง  

3. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

  3.1 เพศ นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพศชาย
และเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน
ราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาดพบวาความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับความพึงพอใจในดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานการ
สงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานคุณภาพและการบริการ นักศึกษา
เพศชายมีระดับความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการมากกวาเพศหญิงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05        
  3.2  ชั้นป นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปที่ 1  
ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง  
       นักศึกษาที่ชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   ดานคุณภาพและการบริการ นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน  ความพึงพอใจดาน
คุณภาพและการบริการ  นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจดานคุณภาพและการบริการมากกวา
นักศึกษาชั้นปที่ 2  และชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึง
พอใจในดานคุณภาพและการบริการมากกวากับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีระดับความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการมากกวานักศึกษา ชั้น
ปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ดานราคา นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน ความพึงพอใจดานราคานักศึกษาชั้นปที่ 1 
มีความพึงพอใจ ดานราคามากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจดานราคามากกวากับนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีระดับความพึงพอใจดานราคามากกวานักศึกษาชั้นปที่ 
3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน ความพึงพอใจดานสถานที่
และสิ่งแวดลอม นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาชั้นป
ที่ 2, 3 และชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจ
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีระดับความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ดานการสงเสริมการตลาด นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกัน ความพึงพอใจดานการสงเสริม
การตลาด  นักศึกษาชั้นปที่ 1  มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดมากกวานักศึกษา ชั้นปที่ 3 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2  มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด
มากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาชั้น ปที่ 4 มีระดับความ
พึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
   โดยรวม นักศึกษาที่มีชั้นปแตกตางกันความพึงพอใจโดยรวมนักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
ความพึงพอใจโดยรวมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05  และนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 สภาพการเรียน นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ที่มีสภาพการเรียนตางกัน แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยอาหารแตกตางกัน 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  3.4 คณะที่ศึกษา นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทุกคณะมคีวามพึงพอใจโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
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   นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานักศึกษาที่ศึกษา
ในคณะตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวม
และรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ดานคุณภาพและการบริการ นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในดานคุณภาพและการบริการ นักศึกษาคณะครุศาสตร มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนย
อาหารมากกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ 
ในดานคุณภาพและการบริการ มากกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกับคณะศิลปกรรมศาสตร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจ ใน
ดานคุณภาพและการบริการ มากกวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการ มากกวานักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรมกับคณะศลิปกรรมศาสตร แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
   ดานราคา นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในดาน
ราคา นักศึกษาคณะครุศาสตร  มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความ
พึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารในดานราคา มากกวาคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรกับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารในดานราคา 
มากกวาคณะศิลปกรรมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารในดานราคา 
มากกวาคณะศิลปกรรมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในดานสถานที่และสิ่งแวดลอมนักศึกษาคณะครุศาสตรมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนย
อาหารนอยกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม กับคณะศิลปกรรมศาสตรมีความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจ
ที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวานักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกับคณะศิลปกรรมศาสตร  
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดับ .05 
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   ดานการสงเสริมการตลาด นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนสุนันทา ในดานการสงเสริมการตลาด นักศึกษาคณะครุศาสตรมีความพึงพอใจที่ใชบริการ ศูนย
อาหารนอยกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมี
ความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจที่ใชบริการ
ศูนยอาหารนอยกวานักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มี
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   โดยรวม นักศึกษาใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวม  
นักศึกษาคณะครุศาสตร  มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมนัียสาํคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอยกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและมากกวานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร มี
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความพึงพอใจที่ใชบริการศูนยอาหารนอยกวาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกับ
คณะศิลปกรรมศาสตร 

  3.5 นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีความถี่ใน
การเขาใชบริการตอสัปดาห นอยกวา 3 ครั้ง/สัปดาห ตั้งแต 3-5 ครั้ง/สัปดาห และมากกวา 5 ครั้ง 
ขึ้นไป/สัปดาห มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

   นักศึกษาที่เขาใชบริการตอสัปดาหความถี่ตางกันมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดาน มีความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น 420 คน นักศึกษาที่ใชบริการ
ศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 269 คน เปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 และศึกษาในภาคปกติ เปนนักศึกษาคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร จํานวนคณะละ 70 คน ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห นักศึกษาใชบริการ
นอยกวา  3 ครั้ง จํานวน 168 คน  
 1.  ผลของการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ใน 5 ดาน คือ ดานคุณภาพและการบริการ ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม   
ดานการสงเสริมการตลาด  สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
 ดานคุณภาพและการบริการ  นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเปนเพราะ นักศึกษามี
ความใสใจในสุขอนามัยของตนเองจึงมีความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม 
ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารสะอาด คุณภาพของเครื่องปรุงตองสะอาดไมมีสิ่งสกปกติดใน
เครื่องปรุงรส รวมถึงความสด ความใหม และความรอนของอาหาร เปนเรื่องสําคัญ  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของนันทธี เพ็งพุม (2547) ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาการใชบริการศูนยอาหารของบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ  พบวาในดานสุขอนามัยอยูระดับมากและดานคุณภาพอาหารระดับอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ศูนยอาหาร ตองดูแลใสใจในเร่ืองความสะอาดเปนสําคัญ เพ่ือใหนักศึกษามีความ
พึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการมากขึ้น ในเรื่องความซื่อสัตยและความถูกตองของเจาหนาที่
จําหนายคูปอง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากเพราะนักศึกษามีความประทับใจในเรื่องความ
ซ่ือสัตยของเจาหนาที่จําหนายคูปอง ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีและควรสงเสริมใหปฏิบัติตอไป การบริการคือ
ความประทับใจ ความพึงพอใจเปนสวนที่สําคัญเชนกัน หากการบริการไมดี ก็ไมสามารถทําใหผูมาใช
บริการพึงพอใจได ซ่ึงสอดคลองกับวิฑูรย สิมะโชคดี (2544 : 7) กลาวถึง ผูใหบริการ คือ หัวใจสาํคญั
ของงานบริการ เพราะเปนผูสรางความแตกตางและเปนผูสรางความสําเร็จใหกับกิจกรรม และสุขุม 
นวลสกุล (2538 : 16 - 21)  กลาววา “คําวาบริการนาจะเปนคําที่มีคุณคาและชวนใหภูมิใจ เพราะ 
คําวาบริการหมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอ่ืนใหคนอ่ืนมีความสุขและพอใจ และผูใหบริการ
นาจะมีความสุขที่ตนเองมีคุณคา เม่ือตั้งอุดมการณในการทํางานไววางานของเรา คืองานบริการ    
ผูบริการจําเปนจะตองหาความรูมาใหบริการกับลูกคาและกอเกิดแหงความมั่นคงแกองคกร ดังน้ัน
งานบริการคือการทําใหลูกคาพอใจ” และสอดคลองกับคอเวล (Cowell. 1994 : 666-667) ที่กลาววา 
การใหบริการเปนการกระทําของบุคคล  ซึ่งมีบุคลิกภาพอุปนิสัยและอารมณตางกัน จึงมีการประพฤติ
ปฏิบัติแตกตางกัน  การบริการที่ดีอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีดังน้ี  (1) ทําดวยความเต็มใจ (2) ทํา
ดวยความรวดเร็ว (3) ทําถูกตอง (4) ทําอยางเทาเทียมกัน (5) ทําใหเกิดความชื่นใจ  
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 ดานราคา  นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความ
พึงพอใจดานราคาโดยรวมและรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง นักศึกษามีความพึงพอใจ
กับราคาที่กําหนดและมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ไดรับในการมาใชบริการแตละครั้ง 
และนักศึกษามีความพึงพอใจกับอาหารที่หลากหลายราคาใหเลือกและมีปายราคาบอกอยางชัดเจน  
ซึ่งสอดคลองกับสมิต สัชฌุกร (2543) การบริการ หมายถึงการปฏิบัติรับใช การใหความสะดวก
ตางๆ  เปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูใชบริการเพื่ออํานวยความสะดวกสนองความตองการของผู
บริการ โดยทั่วไปหลักบริการตองคํานึงถึง (1) สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ  
(2) ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ (3) ปฏิบัติถูกตองครบถวน เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึง
พอใจ (4) เหมาะสมแกสถานการณ (5) ไมกอผลเสียหายกับบุคคลอื่นๆ  และสอดคลองกับคํากลาว
ของจิตตินันท เตชะคุป (2539 : 19 - 20) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการความพึงพอใจของ
ผูบริโภค คือผลิตภัณฑและการบริการจะตองมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และผูใหบริการจะตอง
แสดงพฤติกรรมการบริการที่ลูกคาหรือผูบริโภคตองการ  ดวยความเอาใจใสอยางเต็มที่ และดวย
จิตสํานึกของการบริการ 
 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีความพึงพอใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เปนเพราะนักศึกษาพอใจในความสะอาดบริเวณพื้นทางเดินศูนยอาหาร ความสะอาดของโตะ 
เกาอ้ีสําหรับน่ังรับประทานอาหาร ความเพียงพอของจํานวนรานคา บรรยากาศของศูนยอาหาร 
เหมาะสําหรับการนั่งรับประทานอาหาร และมีการตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม นาสนใจ สามารถ
ทําใหนักศึกษาหรือผูใชบริการประทับใจและพึงพอใจไดเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของวิฑูรย สิ
มะโชคดี (2544 : 7) กลาวถึง สถานที่ใหบริการ  เปนจุดแรกที่ลูกคาจะไดสัมผัสเม่ือกาวเขามาใน
หนวยงานหรือหางรานสถานที่ ที่สะอาดดูสวยงามและเปนระเบียบ  ถือเปนหนาเปนตาขององคกร   
ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององคกรดวย ลูกคาที่พบเห็นจะรูสึกเชื่อม่ัน
ในคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหการบริการ รวมทั้งรูสึกประทับใจเม่ือแรกพบ (First 
impression) และสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือหรืออุปกรณสนับสนุนการใหบริการ การที่เราจะ
เลือกใชประเภทใด ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในงานบริการ และสิ่งสําคัญที่ละเลยไมไดคือ การ
บํารุงรักษาดูแลเครื่องมืออุปกรณ เหลานั้นใหพรอมใชงานอยูเสมอ  ไมใชวามีเครื่องมืออุปกรณ
พรอมแตใชงานไมไดเลย 
 ดานการสงเสริมการตลาด นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมและรายขอพบวาทุกขออยูในระดับ
ปานกลาง เปนเพราะนักศึกษาไดรับบริการจากผูประกอบการจําหนายอาหารบริการสุภาพ และมี
มารยาท  เจาหนาที่จําหนายคูปองบริการสุภาพ มีมารยาท ผูจําหนายอาหารแตงกายสะอาดและมี
สุขภาพดีพนักงานและผูจําหนายอาหารบริการดีเปนที่ประทับใจทําใหนักศึกษาที่รับบริการประทับใจ
สอดคลองกับแนวคิดของจิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 19) กลาววา การสงเสริมแนะนําบริการ ความ
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พึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นจากการไดยินขอมูล ขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของ
การบริการไปในทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปน
แรงจูงใจ ผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาไดและสอดคลองกับแนวคิดของเลิฟลอคก (1988 : 
263–269)  เปนแนวคิดเกี่ยวกับการบริการลูกคา แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ
ลูกคาประกอบไปดวยการสรรหาพนักงานที่เหมาะสม เน่ืองจากตองติดตอกับลูกคาโดยพนักงานจึงตอง
มีทักษะในการบริการ มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่เหมาะสม เชนการมีกิริยาวาจาที่สุภาพ มีนํ้าเสียงที่
เหมาะสมและยังประกอบดวยการฝกอบรมพนักงาน การบริการเปนมาตรฐาน สามารถตอบสนองอยาง
เปนระบบ และแสดงถึงประสิทธิภาพในการใหบริการดวย 
  2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  
        เพศ   นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคา 
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมการตลาด พบวาความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะนักศึกษาพอใจในราคาอาหารที่ถูกเหมาะสมกับปริมาณอาหาร สถานที่   
มีโตะน่ังมีเพียงพอในการที่จะสําหรับรับประทานอาหาร ดานการสงเสริมการตลาดไดรับการบริการ
ดวยมีกิริยาวาจาที่สุภาพ ซ่ึงทั้งเพศชายและหญิงมีความตองการไมแตกตางกันซ่ึงมาสโลว (Maslow)   
กลาวไววาความตองการของมนุษยมีความตองการไมสิ้นสุด ความตองการเริ่มจากต่ําสุดไปสูง
ตามลําดับความสําคัญไมจํากัดเรื่องเพศ ความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยซ่ึงจะขาดเสียมิได เชน  
ความตองการอาหารเครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย และการพักผอน และไดอธิบายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษยวาทุกคนมีความตองการและมีตลอดเวลาไมสิ้นสุด ความตองการเหลานี้จะเร่ิมจากต่ํา
ไปสูงตามลําดับความสําคัญโดยไมมีเพศ  ในดานคุณภาพ และการบริการ นักศึกษาเพศชายมีความ
พึงพอใจมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้เปนเพราะนักศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจที่ไดรับบริการในเรื่อง
ดานคุณภาพอาหารและการบริการ  เหมือนกันทุกครั้งที่เขาใชบริการ เชน การไดรับปริมาณขาว
เพ่ิมกวาการจําหนายปกติ    
 ชั้นป  นักศึกษาที่ชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปนเพราะนักศึกษาทุกชั้นปมีความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับปานกลางทั้งใน ดานคุณภาพและบริการ
ดานราคา ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด เชน ความเปนมาตรฐานของ
อาหารและเครื่องด่ืม ความรวดเร็วในการใหบริการ เปนหัวใจสําคัญของศูนยอาหารหรือรานอาหาร 
น่ันรวมหมายถึงรสชาติของอาหารและความอรอยดวย สวนการบริการคือความประทับใจความพึง
พอใจอีกสวนที่สําคัญเชนกัน หากการบริการไมดี ก็ไมสามารถทําใหผูมาใชบริการพึงพอใจได ซ่ึง
สอดคลองกับคํากลาวของวิฑูรย สิมะโชคดี (2544 : 7) กลาวถึง ผูใหบริการ คือ หัวใจสําคัญของงาน
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บริการเพราะเปนผูสรางความแตกตางและเปนผูสรางความสําเร็จใหกับกิจกรรม และคํากลาวของ
สุขุม นวลสกุล (2538 : 16-21) กลาววา “คําวาบริการนาจะเปนคําที่มีคุณคาและชวนใหภูมิใจ เพราะ
คําวาบริการหมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอ่ืนใหคนอ่ืนมีความสุขและพอใจ และผูใหบริการ
นาจะมีความสุขที่ตนเองมีคุณคา เม่ือตั้งอุดมการณในการทํางานไววางานของเรา คืองานบริการ ผู
บริการจําเปนจะตองหาความรูมาใหบริการกับลูกคาและกอเกิดแหงความมั่นคงแกองคกร ดังน้ันงาน
บริการคือการทําใหลูกคาพอใจ” 

          สภาพการเรียน  นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ที่มีสภาพการเรียนตางกัน แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยอาหารแตกตางกัน โดยรวม
และรายดานอยูในระดับปานกลางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงวา ไมวาจะเปน
นักศึกษาภาคปกติ  หรือนักศึกษาภาคการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ภาคสมทบ  
ภาคพิเศษไมวาจะมาใชบริการเวลาใดจะไดรับการบริการเหมือนเดิมทั้งในดานการบริการ ดานราคา 
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด  ผูใชบริการมีความพึงพอใจเหมือนเดิม 
สอดคลองวิฑูรย  สิมะโชคดี  (2544 : 7) กลาวถึงการบริการที่มีคุณภาพ (Service Quality) มี  3  
องคประกอบหลัก อันไดแก  ผูใหบริการ สถานที่ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกโดย (1) ผูใหบริการ 
คือ หัวใจสําคัญของงานบริการ เพราะเปนผูสรางความแตกตางและเปนผูสรางความสําเร็จใหกับ
กิจกรรม (2) สถานที่ใหบริการ  เปนจุดแรกที่ลูกคาจะไดสัมผัสเม่ือกาวเขามาในหนวยงานหรือหาง
รานสถานที่ที่สะอาดดูสวยงามและเปนระเบียบ  ถือเปนหนาเปนตาขององคกร ทั้งยังแสดงใหเห็นถึง
ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององคกรดวย ลูกคาที่พบเห็นจะรูสึกเชื่อมั่นในคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใหการบริการ รวมทั้งรูสึกประทับใจเม่ือแรกพบ (First impression) (3) สิ่ง
อํานวยความสะดวก  เครื่องมือหรืออุปกรณสนับสนุนการใหบริการ  การที่เราจะเลือกใชประเภทใด  
ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในงานบริการ และสิ่งสําคัญที่ละเลยไมไดคือ การบํารุงรักษาดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ เหลานั้นใหพรอมใชงานอยูเสมอ  ไมใชวามีเครื่องมืออุปกรณพรอมแตใชงานไมไดเลย 

 คณะที่ศึกษา   นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานักศึกษา
ที่ศึกษาในคณะตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น่ันคือไมวาจะเปน
นักศึกษาคณะใดจะไดรับบริการในมาตรฐานเดียวกันสอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2542 : 27-28)  
ไดเขียนถึงจุดสําคัญของการบริการดังน้ี คือ (1) ความตรงตอเวลา (On time) (2) การบริการที่ดีจะตอง
ผูกใจคน (Human touch) การใหบริการที่ดีไมใชเพียงแคใหผูบริโภคมีความพึงพอใจในสินคาเทานั้น 
แตจะตองทําใหการติดตอระหวางบุคคลงายขึ้น (3) ความทันทีทันใด (Promptness) เม่ือผูบริโภค
ตองการสินคาใดผูขายจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับสินคานั้นไดทันทีโดยไมตองใหผูบริโภคตองคอยนาน 
(4) สรางความประทับใจของการบริการดวยคุณภาพ ความรูสึกประทับใจทําใหเกิดความรูสึกตองการ
จะตองกลับมาใชบริการอีก  ใหเขารูสึกวาเขาเปนคนที่มีเกียรติมีความสําคัญ 
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 ความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห นอยกวา 3 คร้ัง/สัปดาห ตั้งแต 3-5 คร้ัง/
สัปดาห และมากกวา 5 ครั้ง ข้ึนไป/สัปดาห นักศึกษาที่ใชบริการศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทุกชั้นป มีความพึงพอใจ โดยรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาสวนใหญ
เขาใชบริการความถี่ในการเขาใชบริการตอสัปดาห นอยกวา 3 ครั้ง แตทั้งน้ีไมวานักศึกษาจะมี
ความถี่ในการเขาใชบริการตางกันอยางไรก็มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานพบวาทุกดานอยูใน
ระดับปานกลาง นักศึกษาที่เขาใชบริการตอสัปดาหความถี่ตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ ไมตรงกับสมมติฐานทั้งเปนเพราะนักศึกษาที่เขามาใชบริการเวลาใดก็ยังคงใช
บริการในชวงเวลาเดิมที่มาเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะถูกใจในรสชาติของอาหารและราคาถูก
เหมาะสมกับปริมาณอาหารที่ไดรับ สอดคลองกับคํากลาวของ จิตตินันท เตชะคุป (2539 : 19 - 20)  
ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการความพึงพอใจของผูบริโภค คือผลิตภัณฑและการบริการจะตอง
มีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม และผูใหบริการจะตองแสดงพฤติกรรมการบริการที่ลูกคาหรือผูบริโภค
ตองการ ดวยความเอาใจใสอยางเต็มที่ และดวยจิตสํานึกของการบริการ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
 ความพึงพอใจในการที่อยูในระดับปานกลาง ดังน้ันควรเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาศูนยอาหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหมีประสิทธิภาพในการบริการมาก
ยิ่งขึ้นใน ทั้งนี้เพ่ือใหเปนศูนยอาหารที่มีมาตรฐานสากลจึงควรที่จะมีการปรับปรุงทุกดาน ดังน้ี 
 1. ดานคุณภาพและการบริการ ควรจัดใหมีรานอาหารตามสั่งเพ่ิมขึ้น ควรจัดมีเทศกาล
อาหารพิเศษ เชน เทศกาลอาหารเจ ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรจัดใหมีการอบรมในเรื่องการบริการที่ดี
ใหกับเจาหนาที่ ปละ 1 ครั้ง ใหมีการตรวจสุขภาพประจําป    
 2. ดานราคา ตองตั้งราคาขายไมเกินราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีเปนอาหารจาน
พิเศษติดปายราคาทุกครั้ง ราคาอาหารเหมาะสมกับปริมาณอาหารและควรกําหนดราคาขายในราคา
ยุติธรรม 
 3. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ควรจัดใหมีโตะน่ังรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น  ในเรื่องหองนํ้า
ใหมีการทําความสะอาดตลอดเวลา และดูแลในเรื่องชํารุดของประตูซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได 
 4.  ดานการสงเสริมการตลาด จัดใหมีชวงเวลาพิเศษที่มารับประทานจะไดรับสวนลดราคา 
หรือจัดทําคูปองสวนลดราคา 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
 ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอศูนยอาหารในมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือจะได
นํามาปรับปรุงแกไขใหศูนยอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนศูนยอาหารที่มีไดตาม
มาตรฐานและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษาที่มาใชบริการ 
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
-   หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

           -   รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย อาจารยประจําภาควิชาบรหิารธุรกิจ   
  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

 
2. รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ   อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
 

3. ผูชวยศาสตราจารยผจงศักดิ์  หมวดสง  อาจารยประจําภาควิชาบรหิารธุรกิจ   
 คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย    √   ใน �     ใหตรงกับความเปนจริง 
 

1. เพศ 
    1.1 �   ชาย 

         1.2 �   หญิง 
2. ชั้นปที่ศึกษา 

    2.1 �   ชั้นปที่  1 
    2.2 �   ชั้นปที่  2 
    2.3 �   ชั้นปที่  3 

         2.4 �   ชั้นปที่  4 
3. สภาพการเรยีน  
         3.1 �   ภาคปกต ิ
         3.2 �   ภาคกศ.บป./ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ 
4. คณะทีศ่ึกษา 

    4.1 �   ครุศาสตร 
    4.2 �   วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    4.3 �   วทิยาการจัดการ 
    4.4 �   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    4.5 �   เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
    4.6 �   ศิลปกรรมศาสตร 

 5.  ความถี่ในการเขาใชบริการตอสปัดาห   
          5.1 �   นอยกวา  3  ครั้ง  
          5.2 �   ตั้งแต  3 - 5 ครั้ง  
          5.3 �   มากกวา  5   ครั้งขึ้นไป  
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ตอนที ่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร     

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา        

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้แลวกาเครื่องหมาย   √  ในแตละขอใหตรงความคิดเห็น 

ของทาน  โดยพิจารณาตามระดับความพึงพอใจ      
       

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร ระดับความพึงพอใจ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา มาก มาก ปาน นอย นอย 
ขอ
ที่ 

  ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

  ดานคุณภาพและการบริการ           

1 รสชาตขิองอาหารและเครื่องด่ืม           

2 ความเปนมาตรฐานของอาหารและเครื่องด่ืม           

3 คุณคาทางอาหารที่ผูบริการไดรับ             

4 ความหลากหลายของอาหาร           

5 ความสะอาดของอาหารและเครื่องด่ืม           

6 คุณภาพของเครื่องปรุง           

7 ความเพียงพอของตูนํ้าดื่ม           

8 ความสะอาดและปลอดภัยของตูนํ้าดื่ม           

9 ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร            

10 ความรวดเร็วในการใหบริการ           

11 เจาหนาที่จําหนายคูปองบรกิารรวดเรว็             

12 ความซื่อสัตยและถูกตองของเจาหนาที่จําหนายคูปอง            

13 ความกระตือรือรนในการบรกิารของเจาหนาที่           

14 มีหมอนํ้ารอนสําหรับลางชอน           

15 ความสด ความใหม ความรอนของอาหาร           

  ดานราคา           

1 ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร           

2 ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัคุณภาพ             

3 มีปายบอกราคาที่เห็นไดชดัเจน           

4 เครื่องด่ืมมีหลายราคา           

5 อาหารมีหลายราคา           
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร ระดับความพึงพอใจ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา มาก มาก ปาน นอย นอย 
ขอ
ที่ 

  ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

  ดานสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม           

1 ความสะอาดบริเวณ พ้ืนทางเดินศูนยอาหาร             

2 ความสะอาดของโตะ เกาอ้ีสําหรับน่ังรับประทานอาหาร              

3 ความเพียงพอของจํานวนโตะ เกาอ้ีสําหรับน่ัง           

  รับประทานอาหาร           

4 การจัดโตะ เกาอ้ีสําหรับน่ังรับประทานอาหาร           

  เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไมแออัด           

5 สถานที่ในสวนที่ใชประกอบอาหารสะอาด           

6 มีปายแสดงจุดจําหนายคูปองชัดเจน           

7 สถานที่จําหนายอาหารมีอากาศถายเทไดสะดวก           

8 มีการจัดแบงจํานวนรานอาหาร           

  และรานจําหนายน้ําดื่ม เหมาะสม           

9 ความเพียงพอของจํานวนรานคา           

10 ความสะอาดของหองน้ํา           

11 บรรยากาศของศูนยอาหาร เหมาะสําหรับน่ัง           

  รับประทานอาหาร           

12 มีแสงสวางเพยีงพอ           

13 มีการตกแตงรานคา สะอาด สวยงาม นาสนใจ           

  ดานการสงเสริมการตลาด           

1 มีปายรายการอาหารเดน พิเศษประจําวัน              

2 การแสดงจัดวางอาหารตัวอยาง           

3 การโฆษณารายการอาหารในหนังสือพิมพแกวเจาจอม           

4 การใหคําแนะนําและเชญิชวนในรายการอาหารที่นาสนใจ           

5 พนักงานและผูจําหนายอาหารบริการดีเปนที่ประทับใจ            
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการศนูยอาหาร ระดับความพึงพอใจ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา มาก มาก ปาน นอย นอย 
ขอ
ที่ 

  ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

6 เจาหนาที่จําหนายคูปองบรกิารสุภาพ มีมารยาท           

7 ผูประกอบการจําหนายอาหารบริการสุภาพ และมีมารยาท           

8 เจาหนาที่การแตงกายสะอาดเรียบรอย           

9 ผูจําหนายอาหารแตงกายสะอาดและมีสุขภาพดี            

       

 ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวสุนทร ี  ศิลปศร 
วันเดือนปเกิด           19   เมษายน  2503 
สถานที่เกิด           อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
สถานที่อยูปจจุบัน         เลขที่   1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
           แขวงวชิระ   เขตดุสติ   กรุงเทพฯ   10300 
สถานที่ทํางาน         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา   
          แขวงวชิระ   เขตดุสติ   กรุงเทพฯ    
 
ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ.  2522        มัธยมศึกษาตอนปลาย  

      จากโรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ  
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

          พ.ศ.  2534                      อนุปริญญาวทิยาศาสตร    
      จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา   

      พ.ศ.  2543                      วิทยาศาสตรบัณฑิต  
     จากสถาบันราชภัฏสวนดุสติ 

          พ.ศ.  2550                      การศึกษามหาบัณฑิต   
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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