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รายงานประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการบริการอาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ 

ในศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564  

 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ

อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564  โดย

เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2564-เมษายน 2565  มีผู้รับบริการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ทั้งหมด 215 คน 

จ าแนกเป็นเพศหญิง 143 คน (ร้อยละ 66.51)   และเป็นเพศชาย 72 คน (ร้อยละ 33.49) เมื่อพิจารณา

สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 116 คน (ร้อยละ 53.95) รองลงมา คือ บุคลากร

ภายนอก 72 คน (ร้อยละ 33.49) และ บุคลากร 27 คน  (ร้อยละ 12.54) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
     รวม 

 
72 
143 
215 

 
33.49 
66.51 
100.00 

สถานภาพ 
   นักศึกษา 
   บุคลากร 
   บุคลากรภายนอก 
   รวม 

 
116 
27 
72 
215 

 
53.95 
12.56 
33.49 
100.00 
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2. ความพึงพอของผู้ใช้บริการในศูนย์อาหารในโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นค าถามชนิดประเมินค่า (Rating scale) 

ประเมินค่า 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การในการให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้  

  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด  

  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก  

  3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  

  2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย  

  1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  

 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความพึงพอใจการแปลผลของช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้  

  4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

  3.50-4.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับมาก 

  2.50-3.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับปานกลาง 

  1.50-2.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อย 

  1.00-1.49 หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 การก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
  1.50 ขึ้นไป หมายถึง  สอดคล้องกันต่ า 
  1.01-1.50 หมายถึง  สอดคล้องกันปานกลาง 
  0.00-1.00 หมายถึง  สอดคล้องกันสูง 
 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์อาหารในโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินดังนี้ 
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 2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามภาพรวม  

   ผู้ใช้บริการในศูนย์อาหารโรงช้างมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) 

หรือ คิดเป็นค่าร้อยละ 84.15  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมากในทุกๆ 

ด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของราคามากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมา คือ ด้านความสะอาด 

(ค่าเฉลี่ย 4.21) ด้านการบริการของผู้ประกอบการ (ค่าเฉลี่ย 4.19) ความพึงพอใจภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.18) และ 

ด้านความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.15) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์อาหารโรงช้างโดยภาพรวม  

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยแต่ละด้าน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ ค่าร้อยละ 
ด้านความเหมาะสมของราคา 4.27 0.73 มาก 85.31 
ด้านความสะอาด 4.21 0.78 มาก 84.29 
ด้านการบริการของผู้ประกอบการ 4.19 0.77 มาก 83.72 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.18 0.73 มาก 83.64 
ด้านความสะดวก 4.15 0.83 มาก 82.97 
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.21 0.78 มาก 84.15 

 

 2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์อาหารโรงช้างตามรายด้าน  

  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์อาหารโรงช้างรายด้าน พบว่า 

  1) ด้านการบริการของผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 

4.19 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรื่องการพูดจาสุภาพของผู้ประกอบการมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือ 

การให้โอกาสคืนสินค้าเมื่อพบว่ามีสิ่งเจือปน (ค่าเฉลี่ย 4.22) การยิ้มแย้มแจ่มใส (ค่าเฉลี่ย 4.21) ความ

หลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.13) และความหลากหลายของการบริการต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 

4.08)  ตามล าดับ 

  2) ด้านความเหมาะสมของราคา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.27 

(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรื่องปริมาณอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมาได้แก่ 

คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.28) คุณภาพการบริการต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.26) และวัตถุดิบที่

น ามาใช้ปรุง/ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.21) ตามล าดับ 
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  3) ด้านความสะอาด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.21 (ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.78) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมาได้แก่ ผู้จ าหน่ายอาหาร และ พ้ืนที่บริเวณด้าน

การบริการ/สวัดิการต่างๆ  (ค่าเฉลี่ย 4.26) พ้ืนที่รับประทานอาหารในแต่ละช่วงเวลาช่วงเช้าถึงเที่ยง เวลา 

06.30-14.30 น. (ค่าเฉลี่ย 4.25) ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ถ้วย/ จาน/ ชาม / ช้อน/ ช้อนส้อม/ 

ตะเกียบ/เครื่องสแกน  UV และโต๊ะชุดม้านั่งรับประทานอาหารในแต่ละช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยง เวลา 06.30-

14.30 น. (ค่าเฉลี่ย 4.20)  โต๊ะชุดม้านั่งรับประทานอาหารในแต่ละช่วงเวลาเที่ยงถึงค่ า เวลา 14.30-22.30 น. 

และ ภาชนะท่ีใส่อาหารภาชนะท่ีใช้ใส่อาหาร ตะแกรง หม้อ ถาด และทัพพีที่ตักอาหาร (ค่าเฉลี่ย 4.19) ชุดพริก

น้ าปลา ซอส และชุดพริกน้ าส้ม (ค่าเฉลี่ย 4.19) และชุดพริกน้ าปลา ซอส และชุดพริกน้ าส้ม (ค่าเฉลี่ย 4.16) 

และน้ าดื่มจากเครื่องท าความเย็น (ค่าเฉลี่ย 4.13) ตามล าดับ 

  4) ด้านความสะดวก ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.15 (ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.83)  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจในเรื่องของระยะเวลาการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30-24.00 (ค่าเฉลี่ย 4.24) รองลงมา ได้แก่ ใกล้

ที่พักอาศัย (ค่าเฉลี่ย 4.20) และท่ีจอดรถ (ค่าเฉลี่ย 4.01) ตามล าดับ 

   5) ด้านความพึงพอใจในภาพรวม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.18 

(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการบริการอาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆในศูนย์อาหารโรงช้าง 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ  

ล าดับ 
ด้านการบริการของผู้ประกอบการ 4.19 0.77 มาก 

การพูดจาสุภาพ 4.29 0.74 มาก 1 
การยิ้มแย้มแจ่มใส 4.21 0.76 มาก 3 
การให้โอกาสคืนสินค้าเมื่อพบมีสิ่งเจือปน 4.22 0.72 มาก 2 
ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม 4.13 0.82 มาก 4 
ความหลากหลายของการบริการต่างๆ 4.08 0.82 มาก 5 

ด้านเหมาะสมของราคา 4.27 0.73 มาก ล าดับ 
ปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม 4.31 0.75 มาก 1 
คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม 4.28 0.71 มาก 2 
คุณภาพบริการต่างๆ 4.26 0.72 มาก 3 
วัตถุดิบที่น ามาใช้ปรุง/ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 4.21 0.72 มาก 4 

ด้านความสะอาด 4.21 0.78 มาก ล าดับ 
อาหารและเครื่องดื่ม 4.30 0.71 มาก 1 
ภาชนะท่ีใช้ใส่อาหาร ตะแกรง หม้อ ถาด และทัพพี 
ที่ตักอาหาร 4.19 0.76 

มาก 5 

ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ถ้วย/ จาน/   
ชาม / ช้อน/ ช้อนส้อม/ ตะเกียบ /เคร่ืองสแกน UV 4.20 0.81 

มาก 4 

ชุดพริกน้ าปลา ซอส และชุดพริกน้ าส้ม 4.16 0.82 มาก 6 
ผู้จ าหน่ายอาหาร (เสื้อผ้า/ หมวก/ เล็บมือ) 4.26 0.80 มาก 2 
น้ าดื่มจากเครื่องท าน้ าเย็น 4.13 0.81 มาก 7 
โต๊ะชุดมา้นัง่รับประทานอาหารในแต่ละชว่งเวลาเช้า 
ถึงเที่ยง เวลา 06.30-14.30 น. 4.20 0.78 

มาก 4 

โต๊ะชุดมา้นัง่รับประทานอาหารในแต่ละชว่งเวลาเช้า 
ถึงเที่ยงถึงค่ า เวลา 14.30-22.30 น. 4.19 0.79 

มาก 5 

พื้นที่รับประทานอาหารในแตล่ะช่วงเวลาช่วงเช้าถึง 
เที่ยง เวลา 06.30-14.30 น. 4.25 0.74 

มาก 3 

พ้ืนที่บริเวณร้านบริการ/ สวัสดิการต่างๆ 4.26 0.74 มาก 2 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการบริการอาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆในศูนย์อาหารโรงช้าง 

   (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ  

ล าดับ 
ด้านความสะดวก 4.15 0.83 มาก 
ระยะเวลาการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30-24.00 น. 4.24 0.78 มาก 1 
ใกล้ที่พักอาศัย 4.20 0.81 มาก 2 
ที่จอดรถ 4.01 0.91 มาก 3 

ด้านความพึงพอใจในภาพรวม 4.18 0.73 มาก  
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.21 0.78 มาก  

 

3. สิ่งท่ีไม่พึงพอใจ 

3.1 การพูดคุยของแม่ค้า (บางร้าน) กับลูกค้า  

- การใช้ค าพูด น้ าเสียง และแสดงหน้าตาของร้าน....ไม่เหมาะสมกับลูกค้า (จ านวน 4 คน)  

3.2 ภาชนะหรือช้อนส าหรับรับประทานอาหาร 

- ไม่มีภาชนะส าหรับรับประทานอาหาร ท าให้ต้องใช้พลาสติก ซึ่งเป็นการสร้างขยะเพิ่มขึ้น 

- ไม่มีภาชนะส าหรับใส่อาหารท าให้รับประทานยาก 

- ช้อนส้อมที่ใช้รับประทานอาหารควรมีความแข็งแรงมากกว่านี้ 

3.3 การเปิดร้านให้บริการ 

- ร้านจ าหน่ายเปิดให้บริการน้อยลง (7 คน) 

- ร้านที่เปิดให้บริการอยู่ปิดเร็วเกินไป  

- ร้านที่เปิดให้บริการจ าหน่ายอาหารเดิมๆ 

- ร้านอาหารส่วนใหญ่ใช้น้ ามันในการปรุงอาหารมากเกินไป 

- มีความรู้สึกว่า อาหารมีรสชาติอร่อยลดลง 

- ร้านผลไม้..... ให้น้ าจิ้มน้อยไม่เพียงพอต่อการรับประทาน 

3.4 ทางเข้าโรงช้าง 

- ทางเข้าโรงช้างต้องเดินอ้อม 

- บริเวณทางเข้าโรงช้างต้องเดินผ่านจุดให้บริการรถมอ. ซึ่งมีกลิ่นเหม็นบุหรี่ค่อนข้างมาก 

- ประตูใกล้หอปิด ท าให้ต้องเดินไกลเกินไป 
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3.5 ที่จอดรถ  

- ที่จอดรถที่สามารถจอดได้ในบางจุดไม่มีการระบุอย่างชัดเจน 

- ไม่มีที่จอดรถ 

3.6 อ่ืนๆ 

- คนไม่ให้ความร่วมมือของผู้ใช้บริการต่อการร่วมประเมินการใช้บริการฯในศูนย์อาหาร 

- บางวันมีเสียงดังมาก 

  

4. ความคาดหวัง/ ข้อเสนอแนะของท่าน 

4.1 การเปิดบริการของร้านค้า 

- อยากให้เปิดให้ครบทุกร้าน  

- อยากให้เปิดร้านเพิ่มข้ึน เพ่ือความหลากหลายของอาหาร  

- อยากให้มีร้านเปิดมากข้ึนกว่านี้ //// โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 

- มีเมนูให้เลือกท่ีหลากหลายแต่ตอนนี้ก็ดีมากๆ แล้วค่ะ 

- อยากให้มีเมนูอาหารเปลี่ยนแปลงบ้าง 

- อยากให้มีร้านเข้ามาขายเพ่ิมขึ้น และเปิดยาวถึงตอนดึก 

- อยากให้อาหารกลับมาอร่อยเหมือนเดิม 

- อยากกิน 10 เหรียญค่ะ 

4.2 การให้บริการจาน ช้อน 

- ควรใช้ภาชะในการรับประทานอาหาร จาน ช้อน เช่นเดิม 

4.3 ที่จอดรถ 

- มีที่จอดรถเพ่ิม 

- เพ่ิมที่จอดรถยนต์ 

- ผู้ใช้บริการโรงช้างสามารถจอดรถตรงบริเวณท่ีจอดรถได้ 

4.4 การด าเนินการเพื่อป้องกันโรคโควิด -19  

- มีการตักเตือนเรื่องการเว้นระยะห่าง โดยหาวิธีการตักเตือนเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการให้

เหมาะสมมากกว่านี้ 

- เครื่องวัดอุณหภูมิทางเข้าโรงช้าง ควรเสถียรกับการวัดการใช้งานมากกว่านี้ 
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4.5 การเปิดประตูทางเข้า 

- ควรเปิดประตูใกล้หอ เพราะนักศึกษาในหอพักจะไมต่้องเดินไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

อากาศร้อน 

- ควรเปิดประตูตรงใกล้หอพัก นศ. 

4.6 เพิ่มมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อม 

- ควรลดถุงพลาสติกกว่านี้ 

- ควรเพิ่มถังใส่เศษอาหาร และถังแยกขยะ 

4.6 อ่ืนๆ  

- ไม่ควรถ่ายภาพเพ่ือป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว 

- การให้บริการของโรงช้างโดยภาพรวมดีแล้ว (7 คน)  “รักษาความพอดีไว้ก็พอแล้วครับ” 

- ภาพรวมดีทั้งราคาอาหารและความสะอาด 

- พนักงานกะบ่ายดีมาก (2 คน) 

 

 

********************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


