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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด้านคุณภาพและการบริการ  ด้านพ่อค้า แม่ค้า  
ผู้ให้บริการ  ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม  และด้านการส่งเสริมการตลาด  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ านวน 400 คน ได้มาจากการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test) และ One - Way ANOVA  
 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักศึกษาที่ชั้นปีต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยรวมและรายด้านแตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ศึกษาในคณะ
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  นักศึกษาที่มีจ านวนวันที่เข้าใช้บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ   โรงอาหาร   นักศึกษา 
 
Abstract 
 This research aims to study and compare the satisfaction of the students at the 
university canteen service of Pibulsongkram Rajabhat University in terms of quality and 
service provider, vendors, price, place and environment, marketing and promotion. The 
sample used in this research are 400 Pibulsongkram Rajabhat University students that 
derived from the calculated sample of Taro Yamane and selected samples from the 
accidental sampling used in the questionnaire is five scaled values evaluation. The 
confidence value is at 0.96. The statistical methods used to analyze data were 
percentage, average, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. 
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  The results showed that the students' satisfaction with the service cafeteria of 
Pibulsongkram Rajabhat University in overall and specifically at a high level. The 
hypothesis testing found that the students with different sexual in satisfaction of the 
university cafeteria of Pibulsongkram Rajabhat University. The overall and the 
difference were statistically significant at level .05. The students in each year were 
satisfied overall and different aspects at the level of statistical significance .05. The 
students studying in different faculties were satisfied with the service overall and 
cafeteria by the difference was statistically significant level at .05. The students have 
access to the number of days per week a different cafeteria. The satisfaction of the 
service cafeteria of Pibulsongkram Rajabhat University overall and different aspects do 
not statistically significant. 
Keywords: Satisfaction, Cafeteria, Student. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงอาหารเป็นสถานที่ประกอบอาหารไว้ส าหรับบริโภค  อาหารจึงมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการบริโภคอาหารเพ่ือให้ร่างกาย เจริญเติบโตและสามารถด ารงชีวิตอยู่โดย
ปกติสุขในการบริโภคอาหารสิ่งส าคัญที่จะต้องพิจารณา คือ ความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจาก
เชื้อโรคและสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ
อนามัยและการด ารงชีวิตของผู้บริโภค การบริโภคท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอาหารจึงไม่หมายความเพียงแต่
บริโภคเข้าไปแล้ว  ไม่ก่อให้เกิดโรคหรือโทษในระยะเวลาปัจจุบันเท่านั้น ยังหมายถึงจะต้องไม่มีพิษภัย
ที่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาวหรือในอนาคตอีกด้วย การจัดการและการควบคุมอาหารให้
สะอาดท าได้โดยการจัดการและการควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้อาหารสกปรก รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงอาหารต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ โต๊ะและอุปกรณ์ ต่าง ๆ 
ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีโรงอาหารส าหรับให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ส าหรับรับประทานอาหารในสถานที่ สะดวก สบาย สะอาด ประหยัดเวลา
และอาหารอร่อย ในปริมาณราคาและคุณภาพเหมาะสม มีส่วนของโรงอาหารคณะวิทยาการจัดการ 
และของศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ มีร้านค้าจ าหน่ายอย่างละ 9 ร้าน จึงมีร้านค้าทั้งหมด 18 ร้าน ซึ่ง
มีบริการทั้ง อาหาร เช่น ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ส้มต า ผลไม้ น้ าแข็งใส 
รวมถึงของหวานและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30–16.00 น. เพราะ
อาหารนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการด ารงชีพของนักศึกษาและคนไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้การ
รับประทานอาหารนั้นต้องให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และถูกสุขอนามัย ตามนโยบายอาหารสด 
สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา และเพ่ือสุขภาพ อนามัยของผู้ใช้บริการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
งานโภชนาการจ าเป็นต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างดี แต่จากสภาพปัญหาของศูนย์อาหารทะเล
แก้วนิเวศและโรงอาหาร คณะวิทยาการจัดการ พบว่า ในบางช่วงเวลาโรงอาหารมีผู้เข้ามาใช้บริการ
น้อยมากอาจเนื่องมาจาก เมนูอาหารซ้ าๆเดิมๆรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม ความสด ความใหม่
ของอาหาร เป็นต้นจึงท าให้โรงอาหารไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการได้เต็มศักยภาพ  
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานบริการ
โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จ าแนกตาม เพศ ชั้นปี คณะที่ศึกษาและจ านวนวันที่เข้าใช้บริการ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูล-สงคราม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
  2.  นักศึกษาชั้นปีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
  3.  นักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
  4.  นักศึกษาที่มีจ านวนวันที่เข้าใช้บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ จ านวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทั้งหมด 11,659 คน 
(ข้อมูลจากฝ่ายกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา  2558  จ านวน  11,659  คน  ได้มาจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 
(สิทธิ์ ธีรสรณ, 2551)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  จ านวน 400 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling)   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยมีลักษณะและวิธีการสร้างและหาคุณภาพ

เครื่องมือดังนี้ 
1.  ลักษณะของเครื่ องมือ  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้   คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2  ตอน ดังนี้   
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ ระดับชั้นปี คณะที่ศึกษา และจ านวน

วันที่เขาใชบริการโรงอาหารตอสัปดาห  มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check  
List)   

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



511 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหาร 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
และการบริการ ด้านพอค้าแม่ค้าผู้ให้บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  

 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงอาหาร จ านวน 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น  5  ระดับดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร น้อย

ที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร 

น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร ปาน

กลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร 

มาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารมาก

ที่สุด 
 
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการสรางแบบ
สอบถาม 

2) น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ดัชนีความสอดคล้องของ
เนื้อหา (IOC) โดยเลือกค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาปรับปรุง 

3) น าแบบสอบถามที่สรางขึ้นแลวไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาที่ใชบริการโรง
อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 30 คน  

4) น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน แล้วท าการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดย
ใช้สูตรการหาค่าของสัมประสิทธ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ของ Cronbach โดยมีความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.96 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) คือ การน าปัจจัยส่วน

บุคคลได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี คณะที่ศึกษา และจ านวนวันที่เข้าใช้บริการโรงอาหารตอสัปดาห์ และ
ความพึงพอใจในการใชบริการโรงอาหาร มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ใช้ค่าร้อยละ 
(percentage) และการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ การทดสอบสมมติฐานแต่ละ
ข้อโดยใช้วิธีการทางสถิติโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ส าหรับตัวแปรที่แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  
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และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way-ANOVA)  ส าหรับตัวแปรที่แบ่งออกเป็น 3  
กลุ่มขึ้นไป  ก าหนดนัยส าคัญที่ระดับ  0.5  หากพบความแตกต่างใช้การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  

1) ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านคุณภาพและบริการ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพและบริการ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

โดยรายการที่มีความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก คือ มีตู้ส าหรับปกปิดอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วและค้านหน้า
ของตู้ต้องเป็นกระจก  (�̅�= 4.20) มีหม้อน้ าร้อนส าหรับล้างช้อน หรือ ภาชนะที่ไม่เกิดสารเคมี (�̅� = 
4.08) และความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม (�̅� = 4.03) 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านพ่อค้า-แม่ค้า ผู้ให้บริการ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านพ่อค้า-แม่ค้า ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.95)  โดยรายการที่มีความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก คือ พ่อค้า แม่ค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (�̅�=4.15)  
รองลงมาคือ ใช้วาจาสุภาพ  (�̅�=4.06)  และมีความกระตือรือร้นต่อการบริการ (�̅�=4.05)  

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านราคา 
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.77)  โดยรายการที่

มีความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก คือ มาตรฐานด้านราคาที่ท าให้มั่นใจว่าไม่ถูกเอาเปรียบ ( �̅�=4.09)  
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร (�̅�=3.95)  และราคาเป็นที่
พอใจของผู้บริโภค (�̅�=3.92) 

4) ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.58)  โดยรายการที่มีความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก คือ ความเพียงพอของจ านวนโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับ
นั่งรับประทานอาหาร และบรรยากาศของโรงอาหาร เหมาะส าหรับนั่งรับประทานอาหาร เหมาะกับ
การพ้ืนที่ ไม่แออัด (�̅�=3.81) รองลงมาคือ สถานที่จ าหน่ายอาหารมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
(�̅�=3.66)   

5) ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านการส่งเสริมการตลาด 
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.58)  

โดยรายการที่มีความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก คือ ผู้จ าหน่ายอาหาร แต่งกายสะอาดและมีสุขภาพดี 
(�̅�=4.06) รองลงมาคือ ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร บริการสุภาพ และมารยาทดี (�̅�=4.05) และ
การบริการที่รวดเร็วทันใจ ท าให้ไม่ต้องรอนาน (�̅�=3.98)   

ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และจ านวนวันที่
เข้าใช้บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้ 

นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนนักศึกษาที่เรียนชั้นปี
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ต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหาร ด้านคุณภาพและการบริการ ด้านพ อค้าแม่ค้าผู
ให้บริการ ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยกเว้นด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการตลาด และโดยรวมแตกต่างกัน และนักศึกษาที่เรียนคณะต่างกัน มี
จ านวนวันที่เข้าใช้บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพและการบริการ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะนักศึกษามีความใส่ใจในสุขอนามัยของตนเองจึงมี ความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดของ
อาหารและเครื่องดื่มความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร คุณภาพของเครื่องปรุงต้องสะอาดไม่มีสิ่ง
สกปรกติดในเครื่องปรุงรส รวมถึงความสด ความใหม่ และ ความร้อนของอาหาร เป็นเรื่องส าคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับสุขุม นวลสกุล (2538) กล่าวว่า “ค าว่า บริการน่าจะเป็นค าที่มีคุณค่าและชวนให้ภูมิใจ 
เพราะค าว่าบริการหมายถึง การท าประโยชน์ให้กับคนอ่ืน ให้คนอ่ืนมีความสุขและพอใจ  

ด้านพ่อค้า-แม่ค้า ผู้ให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจด้านพ่อค้า-แม่ค้า ผู้ให้บริการ
โดยรวมและรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก พ่อค้า -แม่ค้ามีการแต่งกายที่สะอาด และเมื่อ
นักศึกษาใช้บริการ มีการให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการใช้วาจาที่สุภาพ และ
มีความกระตือรือร้นต่อการบริการ จึงท าให้เกิดความประทับใจกับผู้ที่ใช้บริการมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับค ากล่าว ของจิตตินันท์ เตชะคุปต์ (2539) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค คือ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงพฤติกรรม การบริการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการ ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างเต็มที่ และด้วยจิตส านึกของการบริการ 

ด้านราคา นักศึกษามีความพึงพอใจด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของความ
เหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหารและคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
วันวิสาข์  อยู่เปี่ยม (2552)  ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมาก 

ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้นรายการเรื่องการตกแต่งร้านค้า สะอาด สวยงาม น่าสนใจ  
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่นอาจชอบรูปแบบและสีสันการ
ตกแต่งที่ทันสมัย แต่ด้วยโครงสร้างและรูปแบบของโรงอาหารที่มีการสร้างมานานแล้วจึงอาจดูไม่
ทันสมัยเท่าที่ควร  แต่นักศึกษามีความพึงพอใจในความสะอาดของโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับนั่งรับประทาน
อาหารเพียงพอ การนั่งรับประทานอาหารเหมาะกับการพื้นที่ ไม่แออัด  

ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เป็นเพราะนักศึกษาได้รับบริการดีเป็นที่ประทับใจ ผู้บริการอัธยาศัยดีและ
มีการแนะน าที่ดี บริการสุภาพ และมารยาทดี ท าให้นักศึกษาที่รับบริการประทับใจสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จิตตินันท์ เตชะคุปต์ (2539) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นจากการได้ยิน
ข้อมูล ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ
เชื่อที่มีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจ ผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 
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2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร จ าแนกตามเพศ ชั้นปี คณะที่
ศึกษา และจ านวนวันที่ใช้บริการ อภิปรายได้ดังนี้ 

เพศ นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไม่แตกต่างกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  อาจเปนเพราะ
นักศึกษามีความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพการบริการ ด้านราคา ด้านพ่อค้า-แม่ค้า ผู้ให้บริการ ด้าน
สถานที่และสิ่งแวดล้อมและด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากท้ังเพศชายและหญิงไมแตกตาง
กัน สอดคล้องกับมาสโลว Maslow) กล่าวว่าความตองการของมนุษยมีความตองการไมสิ้นสุด 
ความตองการมีลักษณะเปนล าดับขั้นจากต่ าไปสูงตามล าดับไมจ ากัดเรื่องเพศส่งผลให้นักศึกษาที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการไม่แตกต่างกัน 

ชัน้ปี  นักศึกษาที่เรียนชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหาร ด้านคุณภาพ
และการบริการ ด้านพอค้า แม่ค้า ผูให้บริการ ด้านราคา ไม่แตกต่างกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากคุณภาพการบริการ และด้านพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งราคาของอาหารมีการ
ให้บริการที่เหมือนกันเป็นมาตราฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  สอดคล้องกับศิริวรรณ  เสรีรัตนและ
คณะ (2546)  กล่าววา การบริการที่ดีคือการท ากิจกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการใหแกลูกค
าไดทุกกลุ่มท่ีมารับการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

คณะ นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกันความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนทรี ศิลปศร (2551)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการศูนย์อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านค้าในโรงอาหาร โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าไมวาจะเปนนัก
ศึกษาคณะใดจะไดรับบริการในมาตรฐานเดียวกันสอดคลองกับเสรี วงษมณฑา (2542) ได้กล่าวว่า 
จุดส าคัญของการบริการ คือ  การบริการที่ดีจะตองผูกใจคน (human touch) สรางความประทับใจ
ของการบริการดวยคุณภาพ ความรูสึกประทับใจท าใหเกิดความรูสึกตองการจะตองกลับมาใชบริการ
อีก ใหเขารสูึกวาเขาเปนคนที่มีเกียรติมีความส าคัญ 

จ านวนวันที่เข้าใช้บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ นักศึกษาที่มีจ านวนวันที่เข้าใช้บริการ
โรงอาหารต่อสัปดาห์ต่างกัน  มีความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่มีจ านวน
วันที่ใช้บริการบ่อยครั้งจะมีโอกาสได้รับการบริการที่ในหลายช่วงเวลามากกว่านักศึกษาที่มีจ านวน
วันที่ใช้บริการต่อสัปดาห์น้อยกว่า  จึงส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงอาหารแตกต่างกัน
ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัย  พบว่าการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มาก หมายความว่านักศึกษาบริโภคอาหารจากศูนย์อาหาร ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการ
สอนรวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องสอดคล้องกับธรรมชาติของวัยและความต้องการของนักศึกษา   
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2. จากผลการวิจัย พบว่า  ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ และในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอาหารให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ความรู้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลทางการตลาดและการโฆษณาให้นักศึกษามี
พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการอ่ืน  เช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์ หรือ
บันทึกการบริโภคอาหารควบคู่เพ่ือเป็นการให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและตรงกับความเป็น
จริงมากท่ีสุดเพื่อน าผลการวิจัยไปด าเนินงานด้านสุขภาพ 

2. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา  
เช่น  ปัจจัยในกลุ่มเพ่ือน  หรือปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  หรือเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา
เกี่ยวกับโรงอาหารของนักศึกษาที่นิยมบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากข้ึน  
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