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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง    
(อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก โดยมวีตัถุประสงค์1) เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง หวัหมาก 2) เพื่อศกึษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่ใช้
บรกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการ
แจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และได้ระดบัความน่าเชื่อถือ 0.935 โดยการวเิคราะห์น าเสนอใน
รูปแบบของการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency), ค่ารอ้ยละ (Percentage), ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) F-Test, T-Test 
และการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้ (Linear Regression Analysis) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมจี านวน 206 คน รอ้ยละ 51.50 อายุระหว่าง 20-29 ปี 
จ านวน 211 คน รอ้ยละ 52.75 ระดบัการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 273 คน รอ้ยละ 68.25 อาชพีเป็นนักเรยีน/
นกัศกึษา จ านวน 273 คน รอ้ยละ 68.25 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,001-10,000 บาท จ านวน 177 คน รอ้ยละ 44.25
สว่นปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมคีวามพงึพอใจดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 0.50) ดา้นราคา 
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 0.63) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 0.59) ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 0.70) ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 0.54) ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 0.49) ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 0.72)  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัไม่มผีลต่อ
ความพึงพอใจที่ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก และปจัจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มผีลต่อความความพงึพอใจทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพ
มาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

ค าส าคญั: โรงอาหารกลาง, ลกัษณะสว่นบุคคล, สว่นประสมทางการตลาด, ความพงึพอใจ 



ABSTRACT 

Independent study the factors that affect the satisfaction of consumers who use the 
Central Cafeteria (Noppamas Building), Ramkhamhaeng University, Hua Mak. The objectives 
are 1) to study the personal characteristics of consumers affecting Consumers' satisfaction in 
using the Central Cafeteria (Noppamas Building), Ramkhamhaeng University, Hua Mak 2) to 
study the factors of social mixWhich affects the satisfaction of consumers who use the Central 
Cafeteria (Noppamas Building), Ramkhamhaeng University, Hua Mak, by collecting data by 
themselves from the sample group questionnaire of 400 people and receiving the reliability level 
0.935 by analyzing the presentation In the form of frequency distribution, percentage 
(percentage), mean and standard deviation, and using analysis of variance The one-way (One-
Way ANOVA) F-Test, T-Test and analysis, linear regression analysis (Linear Regression 
Analysis) was statistically significant at the 0.05 level. 

 The study indicated that Most of the consumers are male, with 206 persons, 51.50%, 
aged between 20-29 years, 211 people, 52.75%, educational level below bachelor's degree, 
273 people, 68.25%. Occupation is 273 students / students. 68.25 and the average income per 
month 5,001-10,000 baht, 177 persons, 44.25 percent. The marketing mix factors are satisfied 
with the products. In the high level (average = 0.50), the price is at a high level (average = 
0.63). In the medium level (average = 0.59) in the promotion of marketing At the medium level 
(average = 0.70), the person level was at a high level (average = 0.54). In the medium level 
(mean = 0.49) in the process In the middle level (average = 0.72) 

 The hypothesis testing found that gender, age, education level, occupation and average 
monthly income did not affect the satisfaction of using the central cafeteria (Noppamas 
Building), Ramkhamhaeng University, Hua Mak and marketing mix factors in the product side. 
Price on distribution channels In the promotion of personal marketing in physical aspects And 
process Affecting the satisfaction of using the central cafeteria (Noppamas Building), 
Ramkhamhaeng University, Hua Mak 

Keywords: central cafeteria, personal characteristics, marketing mix, satisfaction 

 

 

 

 



บทน า 

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง ได้รบัการสถาปนาเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัมาตัง้แต่  พ.ศ.2514 ตัง้อยู่ที่ ถนน
รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2514 ก าหนดให้
มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นสถาบนัการศกึษาและวจิยัแบบตลาดวชิา มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาวชิาการและวชิาชพี
ชัน้สงู ท าการวจิยั สง่เสรมิวชิาการชัน้สงู และท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม เปิดสอนกระบวนวชิาระดบัปรญิญาตร ีปรญิญา
โท และปรญิญาเอก ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้อนุมตัิให้ก่อตัง้มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2 ที่แขวงดอกไม้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร บนถนนสายบางนา-ตราด ในวนัที่ 21 สงิหาคม 2522 โดยใช้เป็นสถานที่สอนกระบวนวชิาระดบั
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ทุกสาขาวชิา เนื่องดว้ยจ านวนนักศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ทุกๆปี และในปีการศกึษา 2538 ไดข้ยายสาขา
วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิว่นภูมภิาค 25 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก มโีรงอาหารกลาง อยู่ในอาคารนพมาศ ไว้ส าหรบับริการแก่เจ้าหน้าที่  
ลกูจา้ง นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไปเขา้มาใชบ้รกิาร โรงอาหารกลางแห่งนี้เป็นโรงอาหารทีม่พีืน้ที ่2 ชัน้ มจี านวนรา้นคา้
มากกว่า 20 รา้น การใหบ้รกิารทัง้อาหารประเภทอาหารตามสัง่ ขา้วแกง ก๋วยเตีย๋ว ขนมหวาน เครื่องดื่ม ผลไม ้และ
อื่นๆอกีมากมาย มทีัง้อาหารภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอสีาน โดยเปิดโดยใชเ้งนิสด และเปิดใหบ้รกิารทุก
วนั ตัง้แต่เวลา 06.00-17.30 น. เพราะอาหารเป็นปจัจยั 4 ในการด ารงชวีติประจ าวนัของมนุษยใ์นทุกๆวนั ซึง่ในแต่ละ
วนันัน้คนเราตอ้งไดร้บัสารอาหารทีม่ปีระโยชน์และปรมิาณทีเ่พยีงพอ เพื่อเพิม่พลงังานให้แก่ร่างกายของเรา เนื่องจาก
ในแต่ละวนัคนเราต้องท ากจิกรรมต่างๆ เริม่ตัง้แต่ตื่นนอน จนกระทัง้นอนหลบัร่างกายกต็้องการพลงังานส าหรบัการ
ท างานของอวยัวะต่างๆ เช่น การท างานของหวัใจเพื่อการสบูฉีดเลอืด การท างานของไตเพื่อการขบัถ่าย ซึง่สารอาหาร
ทีร่่างกายคนเราต้องการนัน้กค็ือ อาหารหลกั 5 หมู่ ทีเ่รารูจ้กักนั ในแต่ละหมู่ กจ็ะมคีุณค่าสารอาหาร และมปีระโยชน์
แตกต่างกนัไป  

 เน่ืองจากปจัจุบนัโรงอาหารกลาง อาคารนพมาศ มทีัง้เจา้หน้าที ่ลูกจา้ง และนักศกึษาเขา้มาใชบ้รกิารจ านวน
มาก ท าใหพ้ืน้ทีส่ าหรบับรกิารยงัไม่เพยีงพอกบัจ านวนของผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร เมื่อมผีูบ้รโิภคจ านวนมากกจ็ะส่ง
ใหท้ัง้บรรยากาศของโรงอาหารมสีภาพแออดั บรรยากาศไม่ด ีรวมไปถงึเรื่องความสะอาดของโรงอาหารและหอ้งน ้าที่
ตอ้งใสใ่จและเพิม่การดแูลมากขึน้ ในเรื่องของอาหารกต็อ้งมคีุณภาพและราคาทีเ่หมาะสม การบรกิารทีใ่สใ่จแก่ผูบ้รโิภค 
เพื่อรกัษาผู้บรโิภครายเก่าและเพิม่ผู้บรโิภครายใหม่ ไม่เกดิการเบื่อความจ าเจของเมนูอาหาร และมาใช้บรกิารด้วย
บรรยากาศที่ดีเหมาะส าหรับการมานัง่รับประทานอาหาร และเป็นการพักผ่อนไปด้วย (สารานุกรมวิกีพีเดีย, 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2562) 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจ ว่า ความพงึพอใจคอื สิง่ที่ควรจะ
เป็นไปตามความต้องการ การแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกทางจิตใจที่มี
ประสบการณ์ทีม่นุษยเ์ราไดร้บัอาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด ้และเป็นความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่เป็นไปไดท้ัง้ทางบวก
และทางลบ แต่กเ็มื่อไดส้ิง่นัน้ สามารถตอบสนองความต้องการ หรอืท าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายได ้กจ็ะเกดิความรูส้กึบวก 
เป็นความรูส้กึทีพ่งึพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้สิง่นัน้ ไดร้วบรวมค าจ ากดัความของความพงึพอใจองลกูคา้ไวว้่า 

 

 



1. ความชอบ (Preference) คอื ลกูคา้จะเกดิความชอบกต่็อเมื่อผลติภณัฑน์ัน้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ลกูคา้คาดหวงัไว ้เช่น ชอบเสือ้ผา้เมื่อมเีสือ้ผา้ทีถู่กใจตามรสนิยมของตนเอง 

  2. ตรงกบัความต้องการ (Match) คอื การยอมรบัในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ตรงตามความต้องการ
ของลกูคา้ทีค่าดหวงัไว ้และใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ท าใหเ้กดิการซือ้ซ ้า 

.แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 

 Philip  Kotler  (อา้งองิใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรบั
ธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix ) หรอื 7Ps ในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดซึง่ประกอบดว้ย 

  1. ด้านผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถงึ สิง่ทีส่นองความจ าเป็นหรอืความต้องการของลูกคา้ใหเ้กดิ
ความพงึพอใจ สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้และลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ๆ ผลติภณัฑ์
จะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้งได ้ และผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได้ 

  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของสินค้าหรือบริการในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกค้าจะ
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของสนิคา้หรอืบรกิารกบัราคา (Price) เพราะถ้าหากว่าบรกิารหรอืสนิค้านัน้มี
คุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสนิใจซื้อ ดงันัน้ในการก าหนดราคาจงึควรมคีวามเหมาะสมชดัเจน  และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบัสนิคา้หรอืบรกิารทีต่่างกนั 

  3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเสนอบรกิาร
ใหแ้ก่ลกูคา้ เพื่อเคลื่อนยา้ยสนิคา้หรอืบรกิารจากผูผ้ลติไปยงัตลาด และลูกคา้ ผ่านการกระจายสนิคา้ ไดแ้ก่ การขนส่ง 
การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั และทีส่ าคญัจะตอ้งพจิารณาในดา้นท าเลทีต่ัง้ (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบรกิาร (Channels) ดว้ย 

  4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถงึเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัในการตดิต่อสื่อสารให้
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคท์ี่แจง้ข่าวสารหรอืชกัจูงใหเ้กดิลูกคา้เกดิความสนใจ เกดิความต้องการ และพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ ์

  5. ด้านบุคคล (People) หมายถงึบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้หมดในการน าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร 
ซึง่ตอ้งอาศยัตัง้แต่การคดัเลอืก การฝึกอบรม และการจงูใจ เพื่อใหไ้ดพ้นกังานทีม่คีวามสามารถในการแกป้ญัหาเฉพาะ
หน้า มทีศันคตทิีด่ ีสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ได ้เพื่อเป็นการสรา้งความแตกต่างเหนือคู่แขง่ขนั  

  6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
สภาพแวดลอ้มโดยรวมทัง้หมดในการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
โดยรวมไปถงึดา้นการแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย การเจรจาการกบัลุกคา้ตอ้งสภุาพอ่อนโยน และการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็  

  7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินดา้น
การบรกิาร ที่น าเสนอให้กบัผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเรว็ และท าให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความ
ประทบัใจ 

 

 

 



ระเบียบวิธีวิจยั 

กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ใช้บรกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก              
ทัง้เพศชายและเพศหญงิ จ านวน 411,206 คน แบ่งเป็นเจา้หน้าที ่3,602 คน นักศกึษา 407,434 คน และ เจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภยั 170 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง คอื เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หวัหมาก ที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก โดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ทราบจ านวนประชากรแน่ชดั จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรเทยีบของ 
Taro Yamane โดยก าหนดความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั 95% และระดบัค่าคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 0.05  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ท าการสร้างเครื่องมอืเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้
ท าการศกึษาจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและสรา้งขึน้เอง แบ่งเป็น 4 สว่น คอื  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Check List)  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิาร
โรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก โดยอ้างองิจากส่วนประสมทางการตลาด ตาม
แนวทางของลเิกริต์ (Likert’sScale) โดยใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว ม ี5 ระดบั  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้บรโิภคในการใช้บรกิารโรงอาหารกลาง 
(อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ลกัษณะแบบสอบถามตามแนวทางของลเิกริต์ (Likert’sScale) โดย
ใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว ม ี5 ระดบั  

ส่วนท่ี 4 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

การวิเคราะหท์างสถิติ 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลู และน าไปวเิคราะหป์ระมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS 
โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี้ ประกอบดว้ย 1) การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ในการอธบิายขอ้มลูดา้นลกัษณะสว่นบุคคล 2) ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard devision 
: SD) 3) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA) F-Test และ T-Test 4) การวเิคราะหส์มการ
ถอยถอยยเชงิพหุคณู (Multiple Linear Regression) ทรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

 

 

 

 

 



ผลการวิจยั 

 ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

  เพศ กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.50 และเพศหญงิ 194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.50 

  อายุ กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง ระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 211 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 52.75 รองลงมา คอื อายุน้อยกว่า 20 ปี มจี านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 อายุระหว่าง 30-39 ปี 
มจี านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 และอายุระหว่าง 40-49 ปี มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 

 ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
จ านวน 273 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.25 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 และน้อย
ทีส่ดุคอื ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 

 อาชีพ กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ประกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 273 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 68.25 รองลงมา คอื พนักงานเอกชน มจี านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มี
จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 เจา้หน้าที ่รปภ. มจี านวน 14 คน คดิเป็น 3.50 และน้อยทีส่ดุ คอื ธุรกจิส่วนตวั มี
จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน คอื 5,001-
10,000 บาท มจี านวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.25 รองลงมา คอื 10,001-15,000 บาท มจี านวน 147 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 36.75 น้อยกว่า 5,000 บาท มจี านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 15,001-20,000 บาท มจี านวน 22 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.50 และน้อยทีส่ดุ คอื 20,001 ขึน้ไป มจี านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 

 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) โดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจมาก (ค่าเฉลีย่ = 0.61, S.D = 0.05) เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคมีความพงึพอใจสูงสุด คอื เมนูอาหารมใีหเ้ลอืกหลากหลาย มคี่าเฉลีย่ 3.92 ระดบั
ความพงึพอใจมาก รองลงมา คอื อาหารมรีสชาตอิร่อย มคี่าเฉลีย่ 3.60 ระดบัความพงึพอใจมาก อาหารมคีวามสดใหม่ 
มคี่าเฉลีย่ 3.49 ระดบัความพงึพอใจมาก และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื อาหารมคีวามสะอาดและไดม้าตรฐาน มคี่าเฉลีย่ 
3.44 ระดบัความพงึพอใจมาก 

 ด้านราคา (Price) โดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.80, SD = 0.63) เมื่อพจิารณา
รายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ราคาอาหารสามารถรองรบัผูบ้รโิภคไดทุ้กระดบัชัน้  มคี่าเฉลีย่ 3.91 
ระดบัความพงึพอใจมาก รองลงมา คอื ราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัปรมิาณอาหาร มคี่าเฉลีย่ 3.77 ระดบัความ
พงึพอใจมาก และค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพอาหาร มคี่าเฉลีย่ 3.73 ระดบัความ
พงึพอใจมาก 

  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.02, 
SD = 0.59) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจสงูสดุ คอื ความสะอาดของโรงอาหาร มคี่าเฉลีย่ 3.40 
ระดบัความพงึพอใจปานกลาง รองลงมา คอื ท าเลทีต่ัง้สะดวกในการเดนิทางเขา้มาใชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่ 2.84 ระดบั
ความพงึพอใจปานกลาง และมคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื พื้นทีข่องโรงอาหารเพยีงพอต่อการรองรบัผู้บรโิภค มคี่าเฉลี่ย 
2.83 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง  



 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.12, SD = 
0.70) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ป้ายบอกเมนูอาหาร มคี่าเฉลีย่ 3.29 ระดบัความ
พงึพอใจปานกลาง และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื รูปอาหารทีป้่ายโฆษณาตรงกบัอาหารทีไ่ด ้มคี่าเฉลีย่ 2.96 ระดบัความ
พงึพอใจปานกลาง 

 ด้านบุคคล (People) โดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า (ค่าเฉลี่ย = 
3.57, SD = 0.54) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจสงูสดุ คอื พ่อคา้แม่คา้มคีวามใสใ่จในการบรกิาร 
มคี่าเฉลีย่ 3.63 ระดบัความพงึพอใจมาก รองลงมา คอื พ่อคา้แม่คา้ มจี านวนเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่ 3.61 
ระดบัความพงึพอใจมาก พ่อคา้ แม่คา้แต่งกายเหมาะสม และสุภาพ มคี่าเฉลีย่ 3.60 ระดบัความพงึพอใจมาก และ
ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื พ่อคา้ แม่คา้พดูจาสภุาพ อธัยาศยัด ีมคี่าเฉลีย่ 3.46 ระดบัความพงึพอใจมาก 

  ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยรวมมีระดับ              
ความพงึพอใจปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.10, SD = 0.49) กลาง เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ
สงูสุด คอื ความเหมาะสมในการจดัโต๊ะ เก้าอี ้มคี่าเฉลี่ย 3.50 ระดบัความพงึพอใจมาก รองลงมา คอื ร้านอาหารมี
ความสะอาด มคี่าเฉลีย่ 3.36 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง อุปกรณ์ในการประกอบอาหารมคีวามสะอาด มคี่าเฉลี่ย 
3.35 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง รา้นอาหารมกีารจดัวางเป็นระเบยีบ มคี่าเฉลีย่ 3.30 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
และค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื หอ้งน ้าสะอาด  ถูกสขุลกัษณะ มคี่าเฉลีย่ 1.99 ระดบัความพงึพอใจน้อย 

  ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) โดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.39, 
SD = 0.72) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความพงึพอใจสงูสุด คอื มกีารบรกิารอาหารทีร่วดเรว็ มคี่าเฉลี่ย 
3.39 ระดบัความพงึพอใจปานกลาง และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื การปรุงอาหารสดใหม่ มคี่าเฉลีย่ 3.38 ระดบัความพงึ
พอใจปานกลาง 

 ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
หวัหมาก ความพงึพอใจโดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.50, SD = 0.70) 

การทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล กบัความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้
บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก\ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคด้านเพศที่ต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคที ่           
ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง หัวหมาก  แตกต่างกนั จากการวิเคราะห ์
Independent-Sample T-Test พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.08 ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่งหมายความว่า 
ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ มีผลความพงึพอใจของทีใ่ช้บรกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยั
รามค าแหง หวัหมาก ไม่แตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคดา้นอายุทีต่่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ช้
บรกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก  แตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way AMOVA) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.54 ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่ง
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจาก ไม่ว่าผูบ้รโิภคจะมอีายุอยู่ในช่วงใดกจ็ะ
สง่ผลใหค้วามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 



  สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคดา้นระดบัการศกึษาทีต่่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก แตกต่างกนั จากการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way AMOVA) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.42 ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ซึง่
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่่างกนั ไม่มผีลต่อความพงึพอใจที่ใชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพ
มาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจาก ไม่ว่าผูบ้รโิภคจะมรีะดบัการศกึษา
ในระดบัใดกจ็ะมผีลใหค้วามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 4 ปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคดา้นอาชพีทีต่่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ช้
บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก แตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way AMOVA) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.21 มคี่ามากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ซึ่ง
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่ต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจาก ไม่ว่าผูบ้รโิภคจะมอีาชพีใดกจ็ะส่งผลให้
ความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 5 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนทต่ีางกนั มผีลต่อความพงึพอใจ
ของผู้บรโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก  แตกต่างกนั จากการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way AMOVA) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.22 ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั 
0.05 ซึง่หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั ไม่มผีลต่อความพงึพอใจทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง 
(อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 เนื่องจาก ไม่ว่าผู้บรโิภคจะมี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยุ่ในช่วงใดกจ็ะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 

 วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด กบัความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ี
ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

  สมมติฐานท่ี 6 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) มผีลต่อความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก  จากการวเิคราะห ์
พบว่า T-Test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่หมายความว่า ปจัจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) มผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคาร
นพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

  สมมติฐานท่ี 7 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price) มผีลต่อความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก จากการวเิคราะห ์พบว่า T-
Test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 มคี่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่หมายความว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา (Price) มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

  สมมติฐานท่ี 8 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มผีลต่อ
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ช้บรกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก  จากการ
วเิคราะห ์พบว่า T-Test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่หมายความว่า ปจัจยั
ดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรง
อาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

    



  สมมติฐานท่ี 9 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) มผีล
ต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก จากการ
วเิคราะห ์พบว่า T-Test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่หมายความว่า ปจัจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)มผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
โรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

  สมมติฐานท่ี 10 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล (People) มผีลต่อความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก จากการวเิคราะห ์พบว่า 
T-Test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.03 มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่หมายความว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นบุคคล (People) มผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

  สมมติฐานท่ี 11 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) มผีลต่อความพึงพอใจของผู้บรโิภคที่ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก จากตารางที ่4.36 จากการวเิคราะห ์พบว่า T-Test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 มคี่าน้อย
กว่าระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่หมายความว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) มผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพ
มาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

สมมติฐานท่ี 12 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ (Process) มผีลต่อความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก จากการวเิคราะห ์
พบว่า T-Test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่หมายความว่า ปจัจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ (Process) มผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคทีใ่ชบ้รกิารโรงอาหารกลาง 
(อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 1. อาหาร ควรใชว้ตัถุดบิทีม่คีวามสดใหม่ ปรุงใหม่วนัต่อวนั และจดัท าป้ายบอกราคาใหช้ดัเจนและตรงตาม
ราคาทีข่ายจรงิ  
 2. ห้องน ้า ต้องปรบัปรุงให้มีความสะอาด และถูกสุขลกัษณะ ควรมีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดอย่าง
สม ่าเสมอ  
 3. พืน้ทีข่องโรงอาหารเพยีงพอต่อการรองรบัผูบ้รโิภค ควรขยายใหม้จี านวนทีน่ัง่มากขึน้ และควรดูแลความ
สะอาดของพืน้ทีภ่ายในโรงอาหาร 
 4. ร้านค้าและอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ควรเน้นให้มกีารจดัวางหน้ารา้นอย่างเป็นระเบยีบ และเน้นความ
สะอาดทัง้ในสว่นของรา้นคา้ และอุปกรณ์ทุกชิน้ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

 ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่รีา้นอาหารรายอื่น นอกจากภายในโรงอาหาร เพื่อจะไดน้ ามา
ปรบัปรุง พฒันาโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ใหม้คีุณภาพในการใหบ้รกิารมาก
ขึน้  

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัฉบบันี้สามารถลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารย ์จรพีร ศรทีอง 
อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั ทีไ่ดใ้หค้วามรู ้ค าปรกึษา ค าแนะน า ตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องซึง่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิง่ต่อการศกึษางานวจิยั เพื่อใหง้านวจิยัครัง้นี้มคีวามสมบรูณ์ครบถว้นส าเรจ็ลไปไดด้ว้ยด ี

 นอกจากนี้ผู้วิจ ัยต้องขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการโรงอาหารกลาง (อาคารนพมาศ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ทุกท่านที่ได้ตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดสี าหรบังานวจิยันี้ 
รวมถึงขอขอบคุณครอบครวั รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยเป็นก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาศกึษางานวจิยัครัง้นี้ 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการโรงอาหาร
กลาง (อาคารนพมาศ) ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก ทัง้ผูบ้รหิาร เจา้หน้าที ่ตลอดจนผูบ้รโิภคทุกท่าน หาก
งานวจิยัฉบบันี้มขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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