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บทคัดยอ 
 

ชื่องานวิจัย   ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 อรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย    อาจารยยุพิน  เกิดปอม 

สาขาวิชา   สํานักการคลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ปการศึกษา   2562 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง จํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. จากทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

คือ พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ แมคามีความเปนกันเองอยูในระดับ

มาก (𝑋� = 3.83 , S.D. = 0.85 ) รองลงมา คือ ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

คุณภาพและปริมาณที่ไดรับอยูในระดับมาก ( 𝑋�=3.72 , S.D. = 0.85 )  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

อาหารมีรสชาติอรอยอยูในระดับปานกลาง  (𝑋�= 3.03, S.D. = 1.14 ) 

2. จากพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

พบวา นักศึกษาสวนใหญมักรับประทานอาหารชวง 12.00 - 13.00 (รอยละ60.0) คาใชจายที่ใช

รับประทานอาหารแตละคร้ังประมาณ  26 – 35 บาท  (รอยละ 42.0)  นักศึกษาสวนใหญ                        

มักรับประทานอาหารกับเพื่อน (รอยละ 88.0)  สวนใหญนักศึกษาชอบทําอาหารประเภท

ขาวราดแกง (รอยละ70.0) สาเหตุที่นักศึกษารับประทานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ เพราะวิทยาลัยฯไมอนุญาตใหรับประทานขางนอก(รอยละ 37.0) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน คือ อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล ที่เสียสละ

เวลาตรวจแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยจนมีความถูกตองและสามารถนําไปใชได 

ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1-2 ที่กรุณาใหความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

 

 

 ยุพิน  เกิดปอม 
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สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอ  (1) 

กิตติกรรมประกาศ  (2) 

สารบัญตาราง  (5) 

บทที่   

 1 บทนํา  1 

 ลักษณะและความสําคัญของปญหา  1 

 จุดประสงคของการวิจัย  2 

 ขอบเขตการวิจัย  2 

 นิยามศัพทเฉพาะ  3 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  4 

 กรอบแนวคิดงานวิจัย  4 

 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  5 

 เอกสารที่เกี่ยวกับทัศนคติ  5 

 เอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรม  7 

 เอกสารที่เกี่ยวกับบริการ   9 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  11 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย  13 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  13 

 เคร่ืองมือในการวิจัย  13 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  14 

 การวิเคราะหขอมูล  14 

 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  16 
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สารบัญ (ตอ)  

 

บทที่  หนา 

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  21 

 สรุปผล  21 

 อภิปรายผล  22 

 ขอเสนอแนะ  22 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  22 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  22 

ภาคผนวก  23 

 ก  ตัวอยางแบบสอบถาม  24 

บรรณานุกรม  27 

ประวัติผูวิจัย  28 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที่ หนา 

 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของนักศึกษา  16 

 2 ตารางแสดงทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  18 

 3 ตารางแสดงพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  20 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ลักษณะและความสําคัญของปญหา 

การดํารงชีวิตของคนเราตองอาศัยสวนที่จําเปนมากในการดํารงชีวิตในแตละวันและแตละ

วันสิ่งที่เราตองการคือการกินอาหารเพื่อความอยูรอด ถาเราขาดอาหารก็จะไมสามารถดํารงชีวิตอยู

ไดในแตละวันแมวาโลกเราทุกวันน้ีจะเจริญรุดหนาดวยวิทยาการและเทคโนโลยีอันกาวหนา

กวางไกลเพียงใดก็ตามแตอาหารก็ยังเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยูสําหรับชีวิตของคนเราโดยไมมีสิ่ง

หน่ึงสิ่งใดมาทดแทนไดเพราะชีวิตทุกชีวิตจะตองบริโภคอาหารเพื่อบรรเทาความหิวและเสริมสราง

บํารุงรางกายใหเติบโตแข็งแรง ดังน้ันธุรกิจอาหารจึงเกิดขึ้นมากมายในปจจุบันเน่ืองจากหลายคน

มองเห็นโอกาสทางการตลาดแตการเปนเจาของธุรกิจอาจไมงายเหมือนที่หลายคนคิดไมใชเพียงแค

มีเงินทุนก็ทําไดเน่ืองจากปจจุบันโลกที่ไรพรมแดนสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมแลปจจัย

เกื้อหนุนตางๆที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาภาวะการแขงขันที่ทวีความเขมขนทุกขณะเฉกเชนทุก

วันน้ี 

ดังน้ันการทําธุรกิจอาหารในปจจุบันใหประสบความสําเร็จจําเปนที่จะตองมีการวางแผนไว

ลวงหนาเพื่อจะทําใหผูประกอบการทราบทิศทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคตโดยการกําหนดกล

ยุทธทางการตลาดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในตัวสินคาใหโดดเดนและแตกตางไปจาก

คูแขงขันโดยการทําการตลาดจะตองเร่ิมตนที่การศึกษาความตองการของลูกคาแลวนําเสนอ

ผลิตภัณฑโดยใชเคร่ืองมือทางการตลาดตางๆเพื่อทําการตอบสนองความตองการและความพึง

พอใจของลูกคาโดยการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคซึ่งพฤติกรรผูบริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึงพฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหาการซื้อการใชการประเมินผลการใชสอยผลิตภัณฑและ

การบริการซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (ศิริวรรณเสรีรัตน.2538:3) จึงกลาวไดวา

การตลาดเร่ิมตนที่ลูกคาและสิ้นสุดลงที่ความพึงพอใจของลูกคาฉะน้ันลูกคาจึงมีความสําคัญเปน

อยางมากตอการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จในยุคปจจุบันดวยเหตุผลที่วาการบริการที่ดี

น้ันคือหัวใจหลักในการดึงดูดลูกคาใหติดอกติดใจเขามาใชบริการผลที่จะตามมาหลังจากการบริการ

ที่ดีแลวน่ันก็คือภาพลักษณที่ดีและยอดขายที่เพิ่มขึ้นจึงเปนสาเหตุหลักๆที่นักการตลาดหรือผู

ประกอบธุรกิจตองทบทวนวาปจจัยที่จะดึงลูกคาน้ันดีเพียงพอหรือยังเดนและดอยกวาคูแขง

ตรงไหนอะไรที่ตองลงมือปรับปรุงเรงดวน “การบริการ” คือ อีกเหตุผลหน่ึงที่สามารถนําไปใชได

กับธุรกิจขนาดเล็กๆไปจนถึงการใหบริการระดับประเทศไมวาลูกคาของคุณจะซื้อสินคาที่มีมูลคา
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เพียงไมกี่บาทไปจนถึงสินคาที่มีราคาหลักลานการใหบริการที่ดีมีผลตอประสบการณของลูกคา

เน่ืองจากความรูสึกของลูกคาน้ันมีผลตอการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อไดตลอดเวลาหากวันน้ีเรา

สามารถสรางความรูสึกดีๆกับลูกคาไดเราก็ชนะใจลูกคาไดเกินคร่ึงแลวสวนอีกคร่ึงหน่ึงก็ตองดูวา

สินคาของเราน้ันมีคุณภาพที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจไดมากนอยเพียงใดนอกจากน้ีแลวการแขงขัน

ในการทําการตลาดคือเหตุผลหลักๆที่มีสวนกระตุนใหความตองการของลูกคามีความซ้ําซอนมาก

ยิ่งขึ้นเน่ืองจากผูบริโภคหลักๆที่เราตองการขายสินคาน้ันมีความตองการและความคาดหวังสูงกวาที่

ผานมาเพราะการตัดสินใจซื้อของลูกคาในยุคน้ีไมไดเกิดขึ้นและจบลงเพียงแคการนําเงินมา

แลกเปลี่ยนกับสินคาเทาน้ันแตลูกคามีความตองการสิ่งอ่ืนๆตามมา 

 จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทําใหผู วิจัยสนใจทํางานวิจัย  เร่ือง ทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

จุดประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในโรงอาหารของวิทยาลัยอรรถวิทย

พณิชยการ 

  

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

1-2 ประจําปการศึกษา 2562 ( ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562 สํานักทะเบียนและวัดผล ) 

 กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1-2 ประจําป

การศึกษา 2562 จํานวน 100 คน 

 ตัวแปรในการวิจัย คือ 

 1. ตัวแปรอิสระ คือ 

 1.1  เพศ 

                        1.1.1  ชาย 

                        1.1.2   หญิง 

 1.2   อายุ 
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 1.3 ระดับชั้น 

                         1.3.1 ปวส.1 

                         1.3.2 ปวส.2 

 1.4  สาขาวิชา 

                        1.4.1 การบัญชี 

                        1.4.2  การตลาด 

 1.4.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 1.4.4  การจัดการโลจิสติกส 

 1.4.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.5  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

         1.5.1 ตํ่ากวา 5,000 บาท 

             1.5.2 5,001-10,000 บาท 

                         1.5.3 10,001-15,000 บาท 

 1.5.4 15,001-20,000 บาท 

  1.5.5 มากกวา 20,000 บาท 

 2. ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอสวนประกอบผลิตภัณฑ 

กระบวนการ การจัดจําหนาย การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพการสงเสริมการตลาด และการใหความรู

กับลูกคา พนักงาน ราคา และคาใชจายอ่ืนๆของผูใชบริการการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําของผูบริโภคในรูปแบบตางๆไดแก 

ชวงเวลาที่มาใชบริการ  สาเหตุที่มาเลือกใชบริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ บุคคลที่มา

รวมรับประทานดวย จํานวนคนโดยเฉลี่ยที่มารวมรับประทานดวย ความถี่ในการบริโภคคาใชจาย

โดยเฉลี่ยตอคร้ัง 

รานอาหาร หมายถึง สถานที่ขายอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. ทราบถึงพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในโรงอาหารของวิทยาลัยอรรถวิทย

พณิชยการ 

3. นําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนารานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรอิสระ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับชั้น 

4. สาขาวิชา 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ตัวแปรตาม 

ทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูใชบริการรานอาหารภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยี           

อรรถวิทยพณิชยการ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุงศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. เอกสารเกี่ยวกับทัศนคติ 

 1.1 ความหมายของทัศนคติ 

 1.2   แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 1.3   ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ 

2. เอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 2.1   ความหมายของพฤติกรรม 

 2.2   แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 2.3   ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

3. เอกสารเกี่ยวกับบริการ 

 3.1  ความหมายของบริการ 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับบริการ 

 3.3  ทฤษฏีเกี่ยวกับบริการ 

4. ประวัติรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

เอกสารเก่ียวกับทัศนคติ 

ความหมายของทัศนคติ 

ทัศนคติ คือ ความรูสึกทางใจที่มีตอสิ่งใดๆ ของบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรม

ของบุคคลและมีผลตอกลุมทางสังคม เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทุกดานในสังคมของ

มนุษยทุกสังคมเกี่ยวกับทัศนคติ มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวคลายๆ กัน ซึ่งผูศึกษาได

คนควารวบรวมและขอนํามาสรุป อางอิงดังน้ี 

 Martin Fishlein (อางถึงใน ดารณี พานทอง พาลุสุข และสรุเสกยพงษหาญยุทธ, 2548, หนา 

37) ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกโอนเอียงที่จะมีปฏิกิริยาเห็นดวยไมเห็นดวยหรือน่ิงเฉยตอสิ่งตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคม 
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 Daryl Bem (อางถึงใน การณี พานทอง พาลุสุข และสรุเสกย  พงษหาญยุทธ, 2548, หนา 

37) ทัศนคติเปนความรูสึกของคนเราทางที่พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งตางๆ ในสังคม 

 ทริแอนดีส (อางอิงใน สิทธพันธ พุทธหุน 2547, หนา 91) ใหความหมายของทัศนคติไดวา 

ทัศนคติเปนความคิดที่มีความรูสึกแฝงอยู ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการกระทําตอสิ่งหน่ึงในสถานการณ

ทางสังคมน้ัน โดยทัศนคติมี 3 องคประกอบ คือ ความรูหรือ ความคิด (cognitive) ความรูสึก 

(affective) ซึ่งหมายถึงสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรม และความพรอมที่จะกระทํา (predisposition to act)  

 พงศสัณห ศรีสมทรัพย และปยะนุช เงินคลาย, 2550, หนา 75) ไดสรุปความหมาย และ

อธิบายเกี่ยวกับ ทัศนคติวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกทางใจของแตละบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการ

เรียนรู ประสบการณ ความนึกคิด และความเชื่อของแตละบุคคล ความรูสึกทางใจของแตละบุคคล

ในเร่ืองราวใดๆ จะมีระดับที่แตกตางกันออกไป ต้ังแตระดับที่เปนความชอบหรือไมชอบระดับที่

เปนประสบการณที่ไดรับการไตรตรองจนถึงระดับที่เปนการนําไปปฏิบัติ ทัศนคติของบุคคลจึงเปน

ตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 ทัศนคติ เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคม และการสื่อสาร 

และมีการใชคําน้ีกันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคติน้ัน ไดมีนักวิชาการหลายทาน

ใหความหมายไวดังน้ี 

 โรเจอร (Roger, 1978 : 208 – 209 อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 : 122)               

ไดกลาวถึงทัศนคติวา เปนดัชนีชี้วาบุคคลน้ัน คิดและรูสึกอยางไร กับคนรอบขาง วัตถุหรือ

สิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตางๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจสงผลถึง

พฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของ

การประเมิน เพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหน่ึงๆ ซึ่งถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล 

(Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

 โรเสนเบิรก และฮอฟแลนด (Rosenberg and Hovland, 1960 : 1) ไดใหความหมายของ

ทัศนคติไววา ทัศนคติ โดยปกติสามารถนิยามวาเปนการจูงใจตอแนวโนมในการตอบสนองอยาง

เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

 เคลเลอร (Howard H. Kendler, 1963 : 572) กลาววาทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพรอม

ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุน หรือตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ 

หรือแนวความคิด 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

 โรเซ็นเบอรก, 1960 (อางถึงใน จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน, 2536, หนา 194 – 195) ไดสรุป

และอธิบายทฤษฎีความสอดคลองระหวางแนวคิดกับความรูสึก (Cognitive Affective Consistency 

Theory) วา ทัศนคติจะไดรับผลกระทบไมเฉพาะที่เน่ืองจากอิทธิพลการโนมนาวเขาสูสภาวะสมดุล 

ยังขึ้นกับความรูสึกเปนสุขหรือทุกขอันเน่ืองจากแนวโนมการเพิ่มผลตอบแทนสูงและลดการ

สูญเสียนอยที่สุด ทฤษฎีกลุมน้ีไดอธิบายวิธีแกปญหาความไมสมดุลของความรูสึกที่แตกตางกัน

หลายวิธี และใชอันดับของวิธีการที่ควรใชมากที่สุด วิธีงายๆ ที่จะเขาสูสภาวะสมดุล คือพยายาม

กอนแลวใชวิธีที่มีความถี่สูงสุดโรเซ็นเบอรกไดเนนความสําคัญของความสอดคลองระหวาง

องคประกอบของทัศนคติ คือ แนวคิดและความรูสึก เมื่อใดก็ตามที่มีความไมสอดคลองกันระหวาง

องคประกอบทั้งสองเหนือระดับหน่ึงยอมจะตองมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบใดองคประกอบ

หน่ึง หรือทั้งสององคประกอบ เพื่อนําไปสูภาวะความสอดคลอง และเชื่อวาการเปลี่ยน

องคประกอบหน่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนอีกองคประกอบหน่ึงของทัศนคติ นอกจากน้ันการเปลี่ยน

ทัศนคติโดยผานกระบวนการเราดวยวิธีสื่อสาร สวนใหญเนนการเปลี่ยนองคประกอบความรู น่ัน

คือการใหขอมูลใหมๆ ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนองคประกอบความรูสึกและการเปลี่ยนทัศนคติ 
 

เอกสารเก่ียวกับพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรม 

 พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเรา 

(Stimulus) หรือสถานการณตางๆ อาการแสดงออกตางๆ เหลาน้ัน อาจเปนการเคลื่อนไหวที่สังเกต

ไดหรือวัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน สวนสิ่งเราที่มา

กระทบแลวกอใหเกิดพฤติกรรมก็อาจจะเปนสิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) และสิ่งเราภายนอก 

(External Stimulus) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําไมวาสิ่งน้ันจะสังเกตไดหรือไมได 

เชน การทํางานของหัวใจ การทํางานของกลามเน้ือ การเดิน การพูด การคิด ความรูสึก ความชอบ 

ความสนใจ เปนตน 

 รูปแบบของพฤติกรรมของมนุษย แบงไดเปน 2 อยาง คือ 

 1.  พฤติกรรมเปดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่บุคคล

แสดงออกมาทําใหผูอ่ืนสามารถมองเห็นไดสังเกตได เชน การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ 
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 2.  พฤติกรรมปกปดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดง

แลว แตผูอ่ืนไมสามารถมองเห็นได สังเกตไดโดยตรงจนกวาบุคคลน้ันจะเปนผูบอกหรือแสดง

บางอยางเห็นคนอ่ืนรับรูได เชน ความคิด อารมณ การรับรู 

  

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 นักจิตวิทยาเชื่อวาพฤติกรรมเปนผลที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของมนุษยหรืออินทรีย 

(oganise) กับสิ่งแวดลอม (environment) (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2538, หนา 15 – 27) 

 พฤติกรรมของอินทรียที่ไดจากการทําปฏิกิริยากับสิ่งแวดบอมน้ันจะมีผลออกมาในรูปแบบ 

ทั้งที่สังเกตไดดวยบุคคลอ่ืนและสังเกตไมได แตสามารถจะวินิจฉัยวามีหรือไมมี โดยใชวิธีการหรือ

เคร่ืองมือทางจิตวิทยา 

 พฤติกรรมดังกลาวมีสวนประกอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ 

1. พฤติกรรมทางดานพุทธิปญญา (cognitive domain)  

 พฤติกรรมดานน้ีเกี่ยวของกับความรู  ความจํา ขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งการพัฒนา

ความสามารถและทักษะทางสติปญญา การใชวิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรม

ดานพุทธิปญญา ประกอบดวย ความสามารถในระดับตางๆ ดังน้ี 

1.1 ความรู (knowledge) 

1.2 ความเขาใจ (comprehension) 

1.3 การประยุกตหรือการนําความรูไปใช (application) 

1.4 การวิเคราะห (analysis) 

1.5 การสังเคราะห (synthesis) 

1.6 การประเมินผล (evaluation) 

2. พฤติกรรมดานทัศนคติ คานิยม ความรูสึกความชอบ(affective domain) 

 พฤติกรรมดานน้ีหมายความถึง ความสนใจ ความรูสึก ทาที ความชอบ ไมชอบ การให

คุณคา การปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถืออยู พฤติกรรมดานน้ียากตอการอธิบาย เพราะ

เกิดภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งตองใชเคร่ืองมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหลาน้ี เพราะความรูสึก

ภายในของคนน้ัน ยากตอการที่จะวัดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก 

 การเกิดพฤติกรรมดานทัศนคติ แบงออกเปนขั้นตอน ดังน้ี  

1. การับรู (receiving) 

2. การตอบสนอง (responding) 

3. การใหคา (valuing) 
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4. การจัดกลุม (organization) 

5. การแสดงคุณลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ (characterization by value or value 

complex) 
 

เอกสารเก่ียวกับบริการ 

ความหมายของบริการ 

 การบริการ (Services) หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดๆ ดวยรางกายเพื่อตอบสนองความ

ตองการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูรับบริการได ซึ่งการกระทําดวยรางกาย คือการแสดงออกดวยการแตงกาย ปฏิบัติการ กิริยา 

ทาทางและวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการ สามารถแสดงออกเปน 2 แบบ คือ 

1. ขั้นตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่

ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนตรงตามความตองการมากที่สุด 

 2. พฤติกรรมการบริการ เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง 

และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดียอมสรางความสุขใหเกิดขึ้นกับผูบริการไดเปนอยางดี ไดแก การ

แตงกายที่สุภาพ สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาที่ยิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางที่สุภาพ 

ออนนอมการพูดจาดวนนํ้าเสียที่นุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง 

 จากความหมายที่กลาวมาชองตนจะเห็นวาการบริการจะเกี่ยวของกับบุคคล 2 ฝาย คือ ผู

ใหบริการ และผูรับบริการ 

 ผูใหบริการ : ผูใหบริการ หมายถึง ผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือตอบุคคลอ่ืนที่รองขอ

ความชวยเหลือ หรือแสดงความตองการอยางใดอยางหน่ึง 

 ผูรับบริการ : ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่แจงความประสงค หรือ ความตองการเพื่อใหบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงตอบสนองตามความตองการของตนเองรูสึกพอใจ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับบริการ 

 Lovelock and Wright (อางใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2546:4) ใหนิยามบริการไว ไดแก บริการ 

(Service) เปนการปฏิบัติงานที่ฝายหน่ึงเสนอใหกับฝายอ่ืน แมวากระบวนการ (Process) อาจผูกพัน

กับตัวสินคา แตการปฏิบัติงานน้ันเปนสิ่งที่มองไมเห็น จับตองไมได และไมสามารถครอบครองได 

และบริการเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางคุณคาและจัดหาคุณประโยชน (Benefits) ใหแกลูกคา

ในเวลาและสถานที่ เฉพาะแหง อันเปนผลมาจากการที่ผู รับบริการหรือผูแทนนําเอาความ

เปลี่ยนแปลงมาให 
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 การบริการ หมายถึงกิจกรรม ประโยชน หรือความพึงพอใจที่นัดทําขึ้นเพื่อเสนอขาย หรือ

กิจกรรมที่จัดทําขึ้นรวมกับการขายสินคา (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2548: 14) 

 การบริการ คือ การกระทําหรือกระบวนการผลิตใดๆ ที่ฝายหน่ึงนําเสนอตออีกฝายหน่ึงซึ่ง

เปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองไดและไมเกิดผลในความเปนเจาของ โดยกระบวนการน้ันอาจจะ

เกี่ยวของกับสินคาทางกายภาพหรือไมก็ได (Kotler, 2003: 444) 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับบริการ 

 การบริการ คือ เปนสิ่งจับตองสัมผัสแตะตองอาศัยไดยาก และเสื่อมสูญสภาพไปไดงาย 

บริการจะทําขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที ดังน้ันการบริการจึงเปน

กระบวนการของกิจกรรมของการสงมอบบริการจากผูใหไปยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งที่จับตองได

ชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบ และที่สําคัญเปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยทางจิตใจ ทําให

เกิดความพึงพอใจ (จินตนา บุญบงการ, 2539, หนา 15) คําวาการบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

SERVICE ซึ่งถาหากหาความหมายดีๆ ใหกับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวน้ี อาจไดความหมายของการ

บริการที่สามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตามความหมายของอักษรทั้ง 7 ตัวน้ี คือ 

 S  = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก

ยุงยากของผูมารับการบริการ 

 E  = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว 

 R  = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ 

 V  = Voluntariness Manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางานอยาง

เสียไมได 

 I  = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกรดวย 

 C  = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี 

 E  = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะใหบริการและใหบริการมากกวา

ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 
 

ประวัติรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเปนโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนจัดต้ังขึ้นเมื่อป 

2524 โดยบริษัท อรรถวิทยรุงรือง จํากัด เปนผูรับใบอนุญาต และมีดร.สมศักด์ิ  รุงเรือง เปนผูลง

นามถือกําเนิดขึ้นมาดวยปณิธานอันแนวแนในการสรางเยาวชนของชาติใหมีศักยภาพการศึกษาใน

ระดับสากล ปจจุบันต้ังอยูเลขที่  280 ถ.สรรพาวุธ   แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

10260 มีเน้ือที่ 3ไร74 ตารางวา  ประกอบดวย อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการจํานวน 4 หลัง 
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ในปจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมีนักศึกษาที่ เพิ่มขึ้นตามจํานวน

สาขาวิชาเรียนที่เปดทําการเรียนการสอนประกอบไปดวย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จากสาขาวิชาที่เปดทําการเรียนการสอน

ทั้งหมดน้ีมีจานวนนักศึกษา(รอบวันอาทิตย) รวมทั้งสิ้นประมาณ 625 คนวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการไดจัดต้ังโรงอาหารสําหรับรับประทานอาหารใหแกนักศึกษาโดยมีจํานวนรานคา

ทั้งหมดจํานวน 5 รานคา เพื่อใหบริการทางดานโภชนาการและการบริโภค เพื่อใหนักศึกษาน้ันไม

ตองเดินทางออกไปรับประทานอาหารภายนอกวิทยาลัยเน่ืองดวยอาหารน้ันเปนสิ่งที่จําเปนและ             

มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันเปนอยางมาก และจะตองเปนอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ

และถูกสุขอนามัยรวมไปถึงการบริการจากรานคาผูใหบริการ 

รานอาหารภายในวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการที่ใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในวิทยาลัย

ไดตระหนักถึงความสําคัญของการทําการตลาดโดยการบริหารธุรกิจบริการแบบประสมมาใช

บริการในการดําเนินกิจการ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

นันทธี เพ็งพุม (2547) ไดทําการศึกษาเร่ืองปญหาการใชบริการศูนยอาหารของบุคลากร

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการมีปญหาการใชบริการศูนยอาหารโดยรวม

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานวา ดานสุขอนามัยอยูระดับมาก และดานอ่ืนๆระดับ

ปานกลางและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่มีเพศ อายุ สถานภาพการทํางาน และความถี่ในการใช

บริการในศูนยอาหารโดยรวมและรายดานแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นิรมล จํานงศรี (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจตอการใชบริการ

โรงอาหารของหนวยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ผูใชบริการเปนประจํา เพราะมี

ความสะดวกในการเดินทาง และเปนสถานที่พบกับเพื่อน และในสวนผูมาใชบริการคร้ังเดียว 

เน่ืองจากวาเขามารับประทานอาหารแลวพบวาอาหารไมอรอยไมไดมาตรฐาน และไมมีคุณภาพและ

ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางไดแก ดานสถานที่ประกอบอาหาร ดานการบริการ 

ดานเจาหนาที่ และดานการตอนรับ สวนในชองทางการจัดจําหนาย และดานการโฆษณา มีความพึง

พอใจระดับนอย และผูใชบริการเพศชายมีความพึงพอใจในการใชบริการมากกวาเพศหญิงอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05  

พริษฐ อนุกูลธนาการ (2546) ไดศึกษาคนควาเร่ืองความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใช

บริการรานอาหารจิฟฟคิทเชน (บายท็อปส) ในสถานีบริการนํ้ามันเจ็ท พบวา ผูใชบริการใน

รานอาหารมีความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมและรายดานในระดับมาก ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ 
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และสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ และในสวนผูบริโภคที่มาใชบริการที่มีอาชีพการศึกษารายไดตางกัน ผูบริโภคจะมีความ

พึงพอใจตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจ ัย  เ รื ่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู ใช บริการรานอาหารภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ  คือ กําหนด

ประชากร กลุมตัวอยาง จัดสรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล จัดกระทําและ

วิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

1-2 ประจําปการศึกษา 2562 ( ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562 สํานักทะเบียนและวัดผล ) 

 กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1-2 ประจําป

การศึกษา 2562 จํานวน 100 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา คือ เพศ  อายุ  ระดับชั้น สาขาวิชา และรายไดเฉลี่ย            

ตอเดือน 

 ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) เปน 5 ระดับ โดย            

มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

 4 หมายถึง เห็นดวยมาก   

 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3  ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู ใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีวิธีในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปรทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 2. สรางขอคําถามเกี่ยวกับตัวแปรปจจัย และขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการกับนิยามศัพทเฉพาะ 

 3. นําแบบสอบถามไปขอคําแนะนําจากอาจารยประจําวิชาการวิจัยตลาดเพื่อปรับปรุง

แกไข 

 4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวในขอที่ 3 จัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งเขียนคําชี้แจงในการตอบและวัตถุประสงคของการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีลําดับขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 

 1. กอนแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงจุดประสงคของการวิจัย 

ชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามแกนักศึกษา 

 2. ขณะที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม ผู วิจัยเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถาม

สอบถามถึงปญหาในขอคําถามไดตลอดเวลา  

3.  ตรวจแบบสอบถามวามีขอมูลครบถวนหรือสมบูรณหรือไม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณคาสถิติ หาคาสถิติตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ขอมูลทั่วไป หาคารอยละ 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ที่เปนขอมูลจากขอคําถามที่เปน rating scale  จะหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑดังน้ี 
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 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาง ๆ ใชเกณฑตอไปน้ี 

 คะแนน 4.50-5.00 คือ เห็นดวยมากที่สุด 

 คะแนน 3.50-4.49 คือ เห็นดวยมาก 

 คะแนน 2.50-3.49 คือ เห็นดวยปานกลาง 

 คะแนน 1.50-2.49 คือ เห็นดวยนอย 

 คะแนน 1.00-1.49 คือ เห็นดวยนอยที่สุด 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการหาคารอยละ 
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บทที ่4 

ผลวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัย เร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลซึ่งไดแจกแบบสอบถาม

ใหแกกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผู วิจัยไดกําหนด

สัญลักษณดังน้ี 

x  แทน คาเฉลี่ย 

N แทน จํานวนประชากรหรือกลุมตัวอยาง 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะห 

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของนักศึกษา   

 ตอนที่ 2 จํานวนรอยละของทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

 ตอนที่ 3 จํานวนรอยละพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพาณิชยการ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

รายการ                               ความถี่  รอยละ 

1.  เพศ 

     ชาย                                       17 17.0 

 หญิง                                   83 83.0 

2. อายุ                                                                                 

 18 ป  3   3.0 

 19 ป 14 14.0  

 20 ป 30 30.0 

 21 ป 16 16.0  
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ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา (ตอ) 

รายการ                               ความถี่  รอยละ 

2. อายุ (ตอ)  

 22 ป 10 10.0 

 23 ป  8   8.0 

 24 ป  5   5.0 

 25 ป  3   3.0 

 26 ป  4   4.0 

 27 ป  1   1.0 

 28 ป  3   3.0 

 29 ป  2   2.0 

 31 ป  1   1.0 

3.  ระดับชั้น  

 ปวส.1 41  41.0 

 ปวส.2 59  59.0 

4. สาขาวิชา  

 การบัญชี 45 45.0 

 การตลาด 22 22.0   

 คอมพิวเตอรธุรกิจ  -  - 

  การจัดการโลจิสติกส 33 33.0 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ  -  -  

5.  รายไดตอเดือน (บาท)  

 ตํ่ากวา5,000  3   3.0  

 5,001-10,000 35 35.0 

 10,001-15,000 41 41.0  

 15,001-20,000 15 15.0 

 มากกวา20,000  6   6.0  

จากตารางที่ 1 พบวาสวนใหญนักศึกษาเปนเพศหญิง(รอยละ83.0) อายุ 20ป(รอยละ 30.0)  

ศึกษาอยูระดับชั้น ปวส.2 (รอยละ 59.0) สาขาวิชาการบัญชี (รอยละ 45.0) และรายไดตอเดือนของ

นักศึกษาคือ 10,001-15,000 บาท (รอยละ 41.0) 
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ตารางท่ี 2  ทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

5  เห็นดวย/พึงพอใจมากท่ีสุด         4 เห็นดวย/พึงพอใจมาก   3  เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง   

2 เห็นดวย/พึงพอใจนอย           1 เห็นดวย/พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ท่ี ทัศนคติของผูใชบริการ

รานอาหาร 

5 4 3 2 1 x  S.D. แปลผล 

1 ความสะอาดของสถานที่ 10 

(10.0%) 

56 

(56.0%) 

29 

(29.0%) 

4 

(4.0%) 

1 

(1.0%) 

3.70 0.75 มาก 

2 มีที่น่ังเพียงพอตอการ

ใหบริการ 

15 

(15.0%) 

38 

(38.0%) 

36 

(36.0%) 

9 

(9.0%) 

2 

(2.0%) 

3.55 0.93 มาก 

3 การตอคิวการซื้ออาหาร 13 

(13.0%) 

33 

(33.0%) 

35 

(35.0%) 

16 

(16.0%) 

3 

(3.0%) 

3.37 1.00 ปาน

กลาง 

4 มีพื้นที่ใหเก็บภาชนะที่ใช

แลว 

15 

(15.0%) 

43 

(43.0%) 

31 

(31.0%) 

9 

(9.0%) 

2 

(2.0%) 

3.60 0.92 มาก 

5 มีความสะดวกและ

รวดเร็วในการใหบริการ 

7 

(7.0%) 

37 

(37.0%) 

36 

(36.0%) 

17 

(17.0%) 

3 

(3.0%) 

3.28 0.93 ปาน

กลาง 

6 แมคามีความเปนกันเอง 20 

(20.0%) 

51 

(51.0%) 

22 

(22.0%) 

6 

(6.0%) 

1 

(1.0%) 

3.83 0.85 มาก 

7 ราคาอาหารมีความเหมาะสม

เมื่อเปรียบเทียบกบัคุณภาพ

และปริมาณที่ไดรับ 

18 

(18.0%) 

41 

(41.0%) 

36 

(36.0%) 

4 

(4.0%) 

1 

(1.0%) 

3.72 0.85 มาก 

8 อาหารสด-สะอาด 9 

(9.0%) 

24 

(24.0%) 

41 

(41.0%) 

16 

(16.0%) 

10 

(10.0%) 

3.06 1.08 ปาน

กลาง 

9 อาหารมีรสชาติอรอย 10 

(10.0%) 

23 

(23.0%) 

40 

(40.0%) 

14 

(14.0%) 

13 

(13.0%) 

3.03 1.14 ปาน

กลาง 

10 โดยภาพรวม การบริการของ

รานอาหารอยูในระดับใด 

6 

(6.0%) 

36 

(36.0%) 

47 

(47.0%) 

9 

(9.0%) 

2 

(2.0%) 

3.35 0.81 ปาน

กลาง 

จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ แมคามี

ความเปนกันเองอยูในระดับมาก (𝑋� = 3.83 , S.D. = 0.85 ) รองลงมา คือ ราคาอาหารมีความ

เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณที่ไดรับอยูในระดับมาก (𝑋�=3.72 , S.D. = 0.85 ) 

และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ อาหารมีรสชาติอรอยอยูในระดับปานกลาง  (𝑋�= 3.03, S.D. = 1.14 ) 
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ตารางท่ี 3  พฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

รายการประเมิน ความถี่         รอยละ 

1. ทานรับประทานอาหารในชวงเวลาใดมากที่สุด     

 06:00 - 08:00 น.  6   6.0 

 11:00 - 12:00 น. 33 33.0 

 12:00 - 13:00 น. 60 60.0 

 เวลาอ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  1   1.0 

2. คาใชจายในการรับประทานอาหารแตละคร้ังประมาณเทาใด                                                              

     25 บาท 21 21.0   

 26-35 บาท 42 42.0 

 36-50 บาท 20 20.0 

 51-100  บาท 13 13.0 

 มากกวา 100 บาท  4   4.0 

3. ทานมักรับประทานอาหารกับใคร 

 คนเดียว  5   5.0 

 เพื่อน 88 88.0 

 แฟน  7   7.0 

 อ่ืน โปรดระบุ  -    - 

4. สวนใหญทานชอบรับประทานอาหารประเภทใด 

 ขาวราดแกง 70   70.0 

 กวยเต๋ียว 30   30.0 

5. สาเหตุที่ทานรับประทานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ คือ 

 อาหารอรอย 14 14.0 

 มีคนชวนทาน 30 30.0 

 วิทยาลัยฯไมอนุญาตใหรับประทานขางนอก   37 37.0 

 อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.....................................   19 19.0 
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จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษาสวนใหญมักรับประทานอาหารชวง 12.00-13.00 (รอยละ

60.0)  คาใชจายที่ใชรับประทานอาหารแตละคร้ังประมาณ 26-35 บาท (รอยละ 42.0)  นักศึกษาสวน

ใหญมักรับประทานอาหารกับเพื่อน(รอยละ 88.0) สวนใหญนักศึกษาชอบทําอาหารประเภท

ขาวราดแกง (รอยละ70.0) สาเหตุที่นักศึกษารับประทานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการเพราะวิทยาลัยฯไมอนุญาตใหรับประทานขางนอก (รอยละ 37.0) 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เร่ือง ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย 

พณิชยการ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 2.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี          

อรรถวิทยพณิชยการ และกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1-2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีเน้ือหาแบงออกเปน 3 ตอน

คือ ตอนที่ 1 ขอมูลของนักศึกษา ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ ของผูบริโภคของ

ผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ และตอนที่ 3 ใชคําถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคของผูใชบริการรานอาหาร 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางดวยตนเองไดรับคืน 

100 ฉบับจากทั้งหมด 110 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.91  

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน สามารถสรุป

ผลไดดังน้ี 

1. จากทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการคือ

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แมคามีความเปนกันเองอยูในระดับมาก           

(𝑋� = 3.83 , S.D. = 0.85) รองลงมา คือ ราคาอาหารมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและ

ปริมาณที่ไดรับอยูในระดับมาก (𝑋�=3.72 , S.D. = 0.85 ) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ อาหารมี

รสชาติอรอยอยูในระดับปานกลาง (𝑋�= 3.03, S.D. = 1.14 ) 

2. จากพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย             

พณิชยการ พบวา นักศึกษาสวนใหญมักรับประทานอาหารชวง 12.00-13.00 (รอยละ60.0) คาใชจาย
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ที่ใชรับประทานอาหารแตละคร้ังประมาณ 26-35 บาท (รอยละ 42.0) นักศึกษาสวนใหญมัก

รับประทานอาหารกับเพื่อน (รอยละ 88.0) สวนใหญนักศึกษาชอบทําอาหารประเภทขาวราดแกง 

(รอยละ70.0)  สาเหตุที่นักศึกษารับประทานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

เพราะวิทยาลัยฯไมอนุญาตใหรับประทานขางนอก(รอยละ 37.0) 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1-2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการจํานวน 100 คนพบวาอาหารมีรสชาติอยูในระดับปานกลางซึ่ง

สอดคลอง กับงานวิจัยของนิรมล จํานงศรี (2549) ซึ่งไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึง

พอใจตอการใชบริการโรงอาหารของหนวยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบวาผูใชบริการ         

มีความพึงพอใจ ตอรสชาติอาหาร อยูในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มความสะอาดตอรานอาหารในการใชบริการ จะเปนการสราง

มาตรฐานใหแกวิทยาลัย ฯ มากขึ้น 

2. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มรสชาติใหอรอยมากขึ้นเพราะเปนการสรางความพอใจกับ

นักศึกษา 

3. วิทยาลัยควรจัดระเบียบในการจัดเก็บอาหารที่สะอาดมากขึ้นเปนการรณรงค            

เร่ือง 7 ส. 

4. อาจารยควรสอดสองพฤติกรรมไมเหมาะสมในการใชโรงอาหารในวิทยาลัยฯ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหมากยิ่งขึ้นวานักศึกษาสวนมากน้ัน

ชอบการรับประทานแบบไหน 

2. ควรเพิ่มประชากรการตอบแบบสอบถามใหมากขึ้น หรือสอบถามทุกระดับชั้นเรียน

ในวิทยาลัย ฯ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหาร 

ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับความจริงของตัวทาน 

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 

2. อายุ.........ป    

3. ระดับชั้น (   )  ปวส.1 (   ) ปวส.2 

4. สาขาวิชา (   )  การบัญชี (    ) การตลาด 

  (   )  คอมพิวแตอรธุรกิจ (   )  การจัดการโลจิสติกส 

  (   )  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. รายไดตอเดือน (    )  ตํ่ากวา 5,000 บาท (    ) 5,001-10,000 บาท 

  (    )  10,001-15,000 บาท (    ) 15,001-20,000 บาท 

  (    )   มากกวา 20,000 บาท 

ตอนท่ี 2  ทัศนคติของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทพาณิชยการ 

5   เห็นดวย/พึงพอใจมากท่ีสุด             4   เห็นดวย/พึงพอใจมาก       3 เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง   

2   เห็นดวย/พึงพอใจนอย           1   เห็นดวย/พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ทัศนคติของผูใชบริการรานอาหาร 5 4 3 2 1 

1. ความสะอาดของสถานท่ี           

2. มีท่ีน่ังเพียงพอตอการใหบริการ           

3. การตอคิวการซื้ออาหาร           

4. มีพื้นท่ีใหเก็บภาชนะท่ีใชแลว           

5.มีความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ      

6.แมคามีความเปนกันเอง      

7.ราคาอาหารมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณท่ีไดรับ      

8.อาหารสด-สะอาด      

9.อาหารมีรสชาติอรอย      

10.โดยภาพรวม การบริการของรานอาหารอยูในระดับด ี      

-1- 
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ตอนท่ี 3  พฤติกรรมของผูใชบริการรานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

1.  ทานรับประทานอาหารในชวงเวลาใดมากที่สุด 

 ( ) 06:00 - 08:00 น. (   )  11:00 - 12:00 น. 

 ( )   12:00 - 13:00 น. (   )  เ ว ล า อ่ื น  ๆ  โ ป ร ด ร ะ บุ

............................ 

2.  คาใชจายในการรับประทานอาหารแตละคร้ังประมาณเทาใด 

 (    )  25  บาท (    )   30-35 บาท 

 (    )   36-50 บาท (    )   50-100 บาท 

 (    )   มากกวา 100 บาท 

3.  ทานมักรับประทานอาหารกับใคร 

 (    ) คนเดียว (    ) เพื่อน 

 (    )   แฟน (    )  อ่ื น  ๆ   โ ป ร ด ร ะ บุ

.................................. 

4.  สวนใหญ ทานชอบรับประทานอาหารประเภทใด 

 (    )   ขาวราดแกง (  )   กวยเต๋ียว 

5.  สาเหตุที่ทานรับประทานอาหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ คือ 

 (    )   อาหารอรอย (    ) มีคนชวนทาน 

 (    )  วิทยาลัยฯไมอนุญาตใหรับประทานขางนอก (    )  อ่ื น  ๆ   โ ป ร ด ร ะ บุ

.................................. 

 

 

 

***ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 

คณะผูวิจัย 
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