
 

รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบบประเมินความพงึพอใจ  

โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

1. จุดประสงคข์องการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้  

    1.1  เพื่อส ารวจข้อมูลความพึงใจของผู้ใช้บริการต่อร้านค้าผู้ประกอบการภายในโรงอาหารกลาง 
    1.2  เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อร้านค้าผู้ประกอบการภายใน         

โรงอาหารกลาง 
    1.3  เพื่อน าปัญหาหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. กลุม่เป้าหมายตัวอย่างทีใ่ช้ในการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี ้ไดแ้ก่ผู้มาใชบ้ริการร้านค้าผูป้ระกอบการ 
โรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 จ านวน 18 ร้าน รวม 625 รายดังนี ้

ล าดับ ผูป้ระกอบการ ประเภทกิจการ สถานประกอบการ 
1 นายฟอง เงินมัน่ ร้านผลไม้น้องอุ้ย โรงอาหารกลาง 1 
2 นางสาวพิตาภรณ ์ ประทีปทอง ร้านอาหารตามสั่งอุ๋มอิ๋ม โรงอาหารกลาง 1 
3 นางวาสนา ทองมานิตย ์ ร้านป้าแหม่ว โรงอาหารกลาง 1 
4 นายกมลภพ  ถีระสา ร้านชายสี่บะหมี่เก๊ียว โรงอาหารกลาง 1 
5 นางสาวพรลภัส  เจียรสกลุ ร้านไก่ก๋วยจั๊บ โรงอาหารกลาง 1 
6 นางแสงเทียน อุ่นจิต ร้านน้องกวาง โรงอาหารกลาง 1 
7 นางสาวเพญ็ประภา ศรีสง่า ร้านบ้านน้ าหวาน โรงอาหารกลาง 1 
8 นางสมถวิล แก้วมณี ร้านน้องเนตร โรงอาหารกลาง 1 
9 นางสภุาพร ชินวงศ์ ร้านน้องแอมป์ โรงอาหารกลาง 1 

10 นายณัฏฐ์  รอนใหม่ ร้านชินชา โรงอาหารกลาง 2 
11 นางพชรกมล   สุวรรณกูฎ ร้านก๋วยจั๊บเจ้หม ี โรงอาหารกลาง 2 
12 นางวไิล        สุภโกศล ร้านข้าวแกงคุณวิไล โรงอาหารกลาง 2 
13 นางหนูไกร  นามมะห่อ ร้านส้มต าน้องเปลว โรงอาหารกลาง 2 
14 นางนพมาศ  การะเกศ ร้านกาแฟ โรงอาหารกลาง 2 
15 นางสิริรัตนา  การินทร์ ร้านน้องคิว โรงอาหารกลาง 2 
16 นางวิไล  สุภโกศล ร้านข้าวราดแกง (สาธุ) โรงอาหารกลาง 2 
17 นายเอกธนัช เขตอนันต์ ร้านจีคุงชา โรงอาหารกลาง 2 
18 นางยุพิน  วงศ์ดี ร้านน้ าตาลหวาน โรงอาหารกลาง 2 

  

 

 

 

 

 



 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้แบบสอบถามแบ่งออกเปน็ 2 ตอน 

ตอนที ่1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้มาใช้บริการ 

ตอนที ่2 เปน็ค าถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิารต่อร้านค้าผูป้ระกอบการ ชนดิมาตราส่วน 5 ระดบั 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1.ด้านการให้บริการ 

2.ด้านอาหาร 

3.ด้านสถานที่ประกอบการ 

4.ด้านข้อเสนอแนะอื่นๆ 

                    เก็บขอ้มูลระหวา่งวันที ่1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563  ณ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 

4. เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายความว่า มากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายความว่า มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายความว่า ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายความว่า น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายความว่า น้อยที่สดุ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดงัตารางต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1.เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
    ไมร่ะบ ุ

 
261 
364 

0 

 
42.16 
57.84 
0.00 

รวม 625 100 
2.สถานะ 
    นักศึกษา 
    บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
    บุคคลภายนอก 
    ไมร่ะบ ุ

 
486 
81 
58 
0 

 
77.64 
13.15 
9.21 
0.00 

รวม 625 100 



3. ความถี่ในการใช้บรกิาร 
     1-2 ครั้ง/เดือน 
     3-4 ครัง้/เดือน 
     5-6 ครัง้/เดือน 
     มากกว่า 6ครั้ง/เดอืน 
     ไม่ระบ ุ

 
101 
101 
141 
282 

0 

 
16.52 
16.60 
21.81 
45.07 
0.00 

รวม  625 100 
สรุปข้อมูลจากตารางที ่1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ใช้บริการตอบเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจของโรงอาหาร
กลาง 1 และ 2  ครัง้ที่ 1 ประจ าป ี2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 625 ราย  แบ่งออกเปน็ 3 ดา้น ดังนี้ 

1. ด้านเพศ เพศชาย จ านวน 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.16 เพศหญิง จ านวน 364 ราย คิดเป็นร้อยละ 
57.84 ไม่ระบุเพศ จ านวน 0 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 วเิคราะหไ์ดว้่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย 

2.ด้านสถานะ จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 625 ราย เปน็นักศึกษา จ านวน 486 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
77.64  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.15 บุคคลภายนอก จ านวน 58
ราย คดิเปน็ร้อยละ 9.21 ไม่ระบ ุจ านวน 0 ราย คดิเปน็ร้อยละ 0.00 วิเคราะห์ไดว้่าจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามนกัศึกษามากที่สุดและน้อยที่สดุคือไมร่ะบุสถานะ 

3.ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 625 ราย มีความถี่ในการใช้บรกิาร 1-2 
ครั้ง/เดือน จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.52 ความถี่ในการใช้บรกิาร 3-4 ครั้ง/เดือน จ านวน 101
ราย คดิเปน็ร้อยละ 16.60 ความถี่ในการใชบ้ริการ 5-6 ครั้ง/เดอืน จ านวน 141 ราย คดิเปน็ร้อยละ 
21.81 ความถี่ในการใช้บรกิาร มากกว่า 6 ครัง้/เดือน  จ านวน 282 ราย คดิเป็นร้อยละ 45.07 และไม่
ระบุจ านวน ครั้ง จ านวน 0 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.00 วิเคราะห์ได้ว่า ความถี่ในการใช้บริการมากที่สดุคือ 
มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดคือไม่ระบุความถี่ในการใชบ้ริการ/เดือน      

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ  

ตาราง 2 สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิารต่อร้านค้าผูป้ระกอบการโรงอาหารกลาง 1 และ 
2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2563 แบง่เปน็ 4 ด้าน ดงันี ้

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

X ร้อยละ ระดับ 
1.ด้านการให้บริการ 4.62 92.50 มากที่สดุ 
2.ด้านอาหาร 4.62 92.36 มากที่สดุ 
3.ด้านสถานที่ประกอบการ 4.56 91.22 มากที่สดุ 

โดยรวม  4.60 92.02 มากที่สุด 
 
4.ด้านข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ไม่ม ี 












































































