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การพฒันาคุณภาพการให้บริการธุรกจิร้านน า้ชาและอาหารเช้า ในจังหวดันครศรีธรรมราช 
  

นางสาวนนัทนชั  จีนชาวนา 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจังหวดั
นครศรีธรรมราช การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ 
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 4. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของผูใ้ช้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ช้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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Abstract 

  

               Subject education The improvement of service quality in the tea and breakfast business In 
Nakhon Si Thammarat Province This research is a quantitative research. It is intended to study 

               1. To study the behavior of service users of the tea and breakfast business In Nakhon Si 
Thammarat Province 

               2. To study the development of service quality for tea and breakfast shops In Nakhon Si 
Thammarat Province 

               3. To study the relationship between personal factors of tea shop and breakfast service users. In 
Nakhon Si Thammarat Province 

               4. To compare service quality among tea and breakfast users. In Nakhon Si Thammarat Province 

The sample used in this study was tea and breakfast service users. In Nakhon Si Thammarat Province The 
researcher collected data from 400 respondents, representing 100 percent. 
 

บทน า 
 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ถือไดว้า่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีดี ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ี
มีทั้งทะเล และน ้าตก มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ไม่วา่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท าให้เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ท าให้
ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจท าใหจ้งัหวดันครศรีธรรมราช เป็นท่ีมุ่งหมายของแรงงานภาค
บริการจากทัว่ประเทศ ท่ีตอ้งการมาประกอบอาชีพหรือท างานในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการจาก
ทัว่ประเทศ จนท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานเพื่อมาประกอบธุรกิจทางดา้นการท่องเท่ียวและบริการ 
รวมถึงการท างานในภาคบริการต่าง ๆ ภายในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ร้านน ้าชา และร้านอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นร้านท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
โดยจะสังเกตไดจ้ากท่ีในช่วงแรก ๆ นั้นร้านน ้ าชา และร้านอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช จะเปิด
จ าหน่ายในตอนเชา้ และปิดใหบ้ริการในช่วงเท่ียงของวนั มีบางร้านท่ีปิดใหบ้ริการตอนเยน็ แต่ท าให้สินคา้ท่ี
มีส าหรับให้บริการมีปริมาณจ ากดั โดยทางร้านน ้ าชา และอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดส้ร้าง
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ความแตกต่างกนัในแต่ละร้าน ดว้ยการเนน้การสร้างบรรยายกาศ การตกแต่ง เนน้รสชาติท่ีแตกต่างกนั และ
เน้นราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมุ่งสูง ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งสร้างส่ิงกระตุน้
ยอดขาย 
 จากภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านน ้ าชา และอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีความ
รุนแรงข้ึนตามล าดบั ตลอดจนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง น ามาซ่ึงความจ าเป็นในการวิเคราะห์
ถึงความต้องการของผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านน ้ าชา และอาหารเช้า  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยอนัดบัแรก คือ ประเภทของร้านอาหาร ท่ีสามารถแบ่งประเภทร้านอาหารตามลกัษณะ
การให้บริการไดแ้ก่ 4 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารประเภทชุด อาหารประเภทบุฟเฟ่ต ์อาหารประเภทสุก้ี อาหาร
ประเภทป้ิงย่าง ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีสภาพแวดล้อมของร้านท่ีแตกต่างกนัออกไป (นิภาวรรณ สุนทร
โอวาท. 2555) ส่วนต่อมา คือ คุณภาพของอาหาร ท่ีเป็นลกัษณะในดา้นต่าง ๆ ของอาหารท่ีมีผลต่อความ
ตอ้งการของผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด อนัประกอบไปดว้ยคุณภาพ
ทางกายภาพ เช่น ขนาด รูปร่าง ปริมาตร น ้าหนกัสุทธิ และน ้ าหนกัของอาหาร เป็นตน้ คุณภาพทางประสาท
สัมผสั เป็นคุณภาพท่ีสามารถรับรู้ได้โดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผสั ซ่ึงมีผลต่อการยอมรับของ
ผูบ้ริโภค เช่น ลกัษณะท่ีปรากฎท่ีประเมินดว้ยสายตา เช่น สี ความสม ่าเสมอของสี และความผิดปกติของสี 
กล่ิน รส ไดแ้ก่ รสหวาน รสเปร้ียว รสขม กล่ินหอม กล่ินรสท่ีผิดปกติ เช่น กล่ินไหม ้กล่ินหมกั กล่ินหืน 
เป็นตน้ คุณค่าทางโภชนาการ อนัไดแ้ก่ ชนิด และปริมาณของส่วนประกอบทางเคมี ซ่ึงมีผลต่อคุณค่าทาง
โภคชนาการ และการเก็บรักษา และความปลอดภยัต่อการบริโภค ท่ีเก่ียวข้องกับอนัตรายทางเคมี เช่น 
สารพิษตามธรรมชาติ โลหะหนกัวตัถุอนัตรายทางการเกษตร สารพิษจากเช้ือรา อนัตรายทางชีวภาพ การ
ปนเป้ือนของจุลินทรียก่์อโรค เป็นตน้ (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท.์ 2556)  
 นอกจากน้ี คุณภาพการบริการ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัระดบัการบริการของร้านอาหารท่ีผูใ้หบ้ริการส่งมอบ

ถึงผูบ้ริโภค จดัเป็นความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ หรือการตอบสนองผูบ้ริโภคได ้โดย

ประกอบไปดว้ย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสวย

ทนัสมยั พนกังานมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ เป็นตน้ ดงันั้นผูท้  าวจิยัเล็งเห็นวา่คุณภาพการใหบ้ริการมีความ

จ าเป็นอยา่งยิง่ ส าหรับธุรกิจใหบ้ริการร้านน ้าชา และอาหารเชา้ จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบั 

“การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช” เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ 
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 4. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของผูใ้ช้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ผู้วิจ ัยใช้การวิจัย เชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  โดยเลือกใช้วิ ธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดจอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี คือ 
  1  ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศีกษา การพฒันาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหาร
เชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2  ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  3  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงใชต้ารางพยากรณ์ของ (Taro Yamane) ซ่ึงสามารถ
ค านวณไดต้วัอยา่งจากประชากร 400 คน 
  4  วธีิการสุ่มตวัอยา่ง จะใชก้ารสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling Method) 
 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 
 การศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละ

ดา้นจะท าใหมี้การเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
 ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวชิาการและนกัวจิยัไดท้  าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบ ของความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการ โดยการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ท าใหท้ราบไดว้า่นกัท่องเท่ียวหรือนกั

เดินทาง ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค บุคคลหรือกลุ่มคนทัว่ไปท่ีเป็นผูม้าใชบ้ริการ มีความตอ้งมาใชบ้ริการท่ีมี

คุณภาพทางดา้นใดโดยไดมี้การน าเคร่ืองมือเขา้มาใชเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการวดัคุณภาพของการให้

การบริการ 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 

การบริการ เป็นกิจกรรมหรือประโยขน์ใด ๆ ก็ตาม ท่ีบุคคลหน่ึงเสนอให้อีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงโดยทัว่ไปมิอาจ
จบัตอ้งไดแ้ละไม่ท าให้เกิดความเป็นเจา้ของใด ๆ ทั้งส้ิน การผลิตบริการน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตสินคา้ก็ได้ และการท่ีจะบรรลุความเป็นเลิศดา้นการตลาดการบริการควรให้ความส าคญัด้าน
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การตลาดควบคู่กนั ทั้งการก าหนดราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการบริการให้กบัลูกคา้ และมีการ
ฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและความเช่ือมัน่ใหพ้นกังานท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้เพื่อผลงานท่ีดีมีคุณภาพ 
แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัท่ีบุคคลจะใช้ทรัพยากรด้านเวลา การเงิน และความพยายามในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ อย่างไร ซ่ึงรวมถึงการตดัสินใจว่าจะซ้ือ
อะไร เหตุผลในการซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยแค่ไหน ประเมินการซ้ืออย่างไร ผลกระทบจากการ
ประเมินการซ้ือในอนาคต และการก าจดัส่วนท่ีเหลืออยา่งไร 

 

วธีิการด าเนินงานวิจยั 

ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาในหวัขอ้ การพฒันาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบการส ารวจ ผา่นการเก็บขอ้มูทาง
แบบสอบถาม และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสรุปผลการวจิยั 
ผลการวจิยั 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.00 รองลงมาเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 18.00  
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมามีอายุ 21 – 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 19.75 รองลงมามีอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.25 รองลงมามีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.00 และรองลงมามีอายสูุงกวา่ 51 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.75  
 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมามี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.75 และรองลงมามี
สถานภาพแยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 3.00  
 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.25 
รองลงมาระดบัอนุปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาระดบัต ่ากว่าอนุปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
24.25 และรองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.50  
 อาชีพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.75 
รองลงมามีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นกัเรียน นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
9.50 รองลงมาอาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 7.25 รองลงมาอาชีพพนักรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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รองลงมาอาชีพแม่บา้น / พอ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 รองลงมาอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 รองลงมาอาชีพผูรั้บจา้งทัว่ไป / ผูใ้ชแ้รงงาน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และรองลงมาห้างร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 1.75  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมามีรายได ้15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมามีรายได ้20,001 
– 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมามีรายได้ 25 ,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 และ
รองลงมามีรายได ้30,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.75  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการธุรกจิร้านน า้ชาและอาหารเช้า ในจังหวดันครศรีธรรมราช 
 ช่วงระยะเวลาที่ท่านมาใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมีช่วงระยะเวลาท่ีท่านมาใช้บริการใน
เวลา 06.01 – 07.00 น. จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาเวลา 07.01 – 08.00 น. จ านวน 125 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาเวลา 05.01 – 06.00 น. จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 รองลงมาเวลา 
08.01 – 09.00 น. จ านวน 29 คน เป็นร้อยละ 7.25 และรองลงมาเวลา 09.01 – 10.00 น. จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
 จุดประสงค์ของการเดินทางมาใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ของการ
เดินทางมาใช้บริการ คือ พาญาติ เพื่อ หรือผูร่้วมงาน มาแนะน าอาหาร และร้านให้ไดล้อง จ านวน 243 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมารับประทานอาหารเชา้ จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 และรองลงมามี
โปรโมชัน่ในการใหบ้ริการ และช่ืนชอบการใหบ้ริการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
 ท่านรู้จักร้านทีม่าใช้บริการได้อย่างไร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัร้านท่ีมาใชบ้ริการไดจ้าก
ค าแนะน าจากเพื่อน จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมาค าแนะน าจาก Face book จ  านวน 105 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมาค าแนะน าจากรายการโทรทศัน์ จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 
รองลงมาค าแนะน าจากโรงแรมท่ีพกั จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และรองลงมาค าแนะน าในเวป็น า
เท่ียว จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
 มูลค่าในการใช้บริการต่อคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมูลค่าในการใชบ้ริการต่อคร้ังอยู่ท่ี 
201 – 500 บาท จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 และรองลงมาน้อยกว่า 200 บาท จ านวน 156 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.00 ตามล าดบั 
 วิธีการเดินทางมาใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวิธีการเดินทางมาใช้บริการดว้ยรถ
ส่วนตวั จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมารถทวัร์น าเท่ียว จ านวน 18.25 คน และรองลงมารถ
โดยสารประจ าทาง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ตามล าดบั 
 ความสนใจในร้านที่ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจในร้านท่ีให้บริการ คือ 
รสชาติอาหาร จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมาการให้บริการ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.25 และรองลงมาหนา้ตาของอาหาร จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการธุรกจิร้านน า้ชาและอาหารเช้า ในจังหวดันครศรีธรรมราช 
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 ด้านความสะดวก (Access) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นความสะดวก (Access) โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .723) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความสะดวกใน
การเดินทางมาใชบ้ริการจากร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจ
มาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.67 (S.D. .723)รองลงมาความสะดวกในการช าระเงินค่าบริการร้านน ้ าชาและ
อาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .709) 
และรองลงมาความสะดวกในการรับบริการในร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช อยู่ใน
เกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.64 (S.D. .736) ตามล าดบั 
 ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ให้บ ริการธุรกิจ ร้านน ้ าชาและอาหารเช้ า  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการติดต่อ ส่ือสาร 
(Communication) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .709) โดยเม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า การติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ช้บริการ และผูรั้บบริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เขา้ใจง่าย อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.73 (S.D. .709) รองลงมามีการรับฟังความคิดเห็นจากผูรั้บบริการร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.67 (S.D. .705) และ
รองลงมาให้ขอ้มูลการบริการร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดว้ยการส่ือสารท่ีชดัเจน 
อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.57 (S.D. .712) ตามล าดบั 
 ด้านความสามารถ  (Competence) ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความสามารถ  (Competence) 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 (S.D. .710) โดยเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ มีทกัษะในการให้บริการท่ีดีภายในร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.72 (S.D. .717) และรองลงมามีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้าไดดี้ในการให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช และผูใ้ห้บริการมีความรู้
ความสามารถในการให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นอยา่งดี อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .709 และ .705) ตามล าดบั 
 ด้านความสุภาพ (Courtesy) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นความสุภาพ (Courtesy) โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.63 (S.D. .705) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูใ้ห้บริการร้านน ้ า
ชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสุภาพ อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.65 (S.D. .685) และรองลงมาผูใ้หบ้ริการร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นไป
ดว้ยความอ่อนโยน และผูใ้ห้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.62 (S.D. .730 และ .701) ตามล าดบั 



8 
 

 

 ด้านความน่าเช่ือถือ (Creditability) ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความน่าเช่ือถือ (Creditability) 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.64 (S.D. .704) โดยเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ผูใ้ห้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีภาพลกัษณ์ท่ีดี อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
พึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.65 (S.D. .710) รองลงมาผูใ้หบ้ริการร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีความซ่ือสัตยต่์อผูรั้บบริการในการให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.64 (S.D. .709) และรองลงมาผูใ้หบ้ริการร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
มีความน่าเช่ือถือ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.63 (S.D. .693) ตามล าดบั 
 ด้านความเช่ือมั่น (Reliability) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 (S.D. .701) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สามารถให้
ความเช่ือมัน่ในการให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช แก่ผูรั้บบริการได้เป็น
อย่างดี อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.71 (S.D. .711) รองลงมาสามารถให้บริการ
ร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ อยู่ในเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.70 (S.D. .704) และรองลงมาสามารถให้บริการร้านน ้ าชาและ
อาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.63 (S.D. .689) ตามล าดบั 
 ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อ
คุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.60 (S.D. .690) 
โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไม่มีการ
รอคอยรับบริการ หรือรับรายการสินคา้จากผูใ้หบ้ริการเป็นเวลานาน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.61 (S.D. .682) รองลงมาการให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ไม่มีการรออาหารเป็นเวลานาน ไดต้รงตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก 
ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.60 (S.D. .697) และรองลงมาการให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ไม่มีปัญหาเร่ืองของการต่อคิวให้บริการเป็นเวลานาน อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.59 (S.D. .692) ตามล าดบั 
 ด้านความปลอดภัย (Security) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความปลอดภยั (Security) โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.62 (S.D. .686) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ร้านน ้ าชา
และอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ใชว้ตัถุดิบจากแหล่งจ าหน่ายท่ีตรวจสอบได ้อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
พึงพอใจมาก ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย  3.69 (S.D. .700)รองลงมาร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจังหวัด
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นครศรีธรรมราช มีการประกอบอาหารอยา่งปลอดภยั อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.64 (S.D. .695) และรองลงมาร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ใชว้ตัถุดิบท่ีเช่ือถือได ้
และปลอดภยั อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.53 (S.D. .663) ตามล าดบั 
 ด้านลักษณะภายนอก (Appearance) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดัดา้นลกัษณะภายนอก (Appearance) โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.64 (S.D. .693) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ใหบ้ริการ เหมาะสม สะดวก ทนัสมยั อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .700) 
รองลงมาการตกแต่งร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช สวยงาม เหมาะสม ทนัสมยั อยูใ่น
เกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.63 (S.D. .688) และรองลงมามีบริเวณลานจอดรถให้บริการ
เหมาะสม อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.62 (S.D. .691) ตามล าดบั 
 ด้านความเข้าใจของผู้มาใช้บริการ (Understanding Customers) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการใหบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นความเขา้ใจ
ของผูม้าใชบ้ริการ (Understanding Customers) โดยรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.65 (S.D. .707) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ใส่
ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ และท าให้ไดต้ามความตอ้งการเป็นอยา่งดี อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก 
ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 (S.D. .709) รองลงมาร้านน ้ าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เขา้ใจ
ให้บริการลูกคา้อย่างน่าประทบัใจ อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.65 (S.D. .707) 
และรองลงมาร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ใส่ใจรายละเอียดรายการของผูรั้บบริการ
เป็นอยา่งดี อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.62 (S.D. .704) ตามล าดบั 
 ด้านต่าง ๆ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและ
อาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ในแต่ละดา้น โดยรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 3.65 (S.D. .703) โดยเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถ (Competence) อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
พึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 (S.D. .710) รองลงมาดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) อยู่ในเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 (S.D. .701) รองลงมาดา้นความสะดวก (Access) อยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .723) รองลงมาดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication) 
อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .709) รองลงมาดา้นความเขา้ใจของผูม้าใช้
บริการ (Understanding Customers) อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.65 (S.D. .707)  
รองลงมาดา้นความน่าเช่ือถือ (Creditability) อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.64 (S.D. 
.704) รองลงมาดา้นลกัษณะภายนอก (Appearance) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.64 (S.D. .693) รองลงมาดา้นความสุภาพ (Courtesy) อยูใ่นเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.63 (S.D. .705) รองลงมาดา้นความปลอดภยั (Security) อยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนน
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เฉล่ีย 3.62 (S.D. .686) และรองลงมาดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) อยูใ่นเกณฑ์ระดบั
พึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.60 (S.D. .690) ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 

ส่วนที ่1 อภิปรายผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
  
  จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อาย ุ31 – 40 มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียนต่อ
เดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท  
  จากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราชช่วงระยะเวลาท่ีท่านมาใชบ้ริการ มีช่วงระยะเวลาท่ีท่านมาใชบ้ริการในเวลา 06.01 – 07.00 
มีจุดประสงคข์องการเดินทางมาใชบ้ริการ คือ พาญาติ เพื่อ หรือผูร่้วมงาน มาแนะน าอาหาร และร้านให้ได้
ลอง รู้จกัร้านท่ีมาใชบ้ริการไดจ้ากค าแนะน าจากเพื่อน มีมูลค่าในการใช้บริการต่อคร้ังอยูท่ี่ 201 – 500 บาท 
มีวธีิการเดินทางมาใชบ้ริการดว้ยรถส่วนตวั มีความสนใจในร้านท่ีใหบ้ริการ คือ รสชาติอาหาร  
 จากการศึกษาเ ก่ียวกับคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา่  
 ด้านความสะดวก (Access) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นความสะดวก (Access) โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .723) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความสะดวกใน
การเดินทางมาใชบ้ริการจากร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ให้บ ริการธุรกิจ ร้านน ้ าชาและอาหารเช้ า  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการติดต่อ ส่ือสาร 
(Communication) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.66 (S.D. .709) โดยเม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า การติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ช้บริการ และผูรั้บบริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เขา้ใจง่าย  
 ด้านความสามารถ  (Competence) ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความสามารถ  (Competence) 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 (S.D. .710) โดยเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ มีทกัษะในการใหบ้ริการท่ีดีภายในร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ด้านความสุภาพ (Courtesy) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นความสุภาพ (Courtesy) โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์
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ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.63 (S.D. .705) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูใ้ห้บริการร้านน ้ า
ชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสุภาพ  
 ด้านความน่าเช่ือถือ (Creditability) ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความน่าเช่ือถือ (Creditability) 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.64 (S.D. .704) โดยเม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ ผูใ้หบ้ริการร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีภาพลกัษณ์ท่ีดี  
 ด้านความเช่ือมั่น (Reliability) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.68 (S.D. .701) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สามารถให้
ความเช่ือมัน่ในการให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช แก่ผูรั้บบริการได้เป็น
อยา่งดี  
 ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อ
คุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.60 (S.D. .690) 
โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การให้บริการร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไม่มีการ
รอคอยรับบริการ หรือรับรายการสินคา้จากผูใ้หบ้ริการเป็นเวลานาน  
 ด้านความปลอดภัย (Security) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการให้บริการ
ธุรกิจร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด้านความปลอดภยั (Security) โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.62 (S.D. .686) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ร้านน ้ าชา
และอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ใชว้ตัถุดิบจากแหล่งจ าหน่ายท่ีตรวจสอบได ้ 
 ด้านลักษณะภายนอก (Appearance) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดัดา้นลกัษณะภายนอก (Appearance) โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.64 (S.D. .693) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ใหบ้ริการ เหมาะสม สะดวก ทนัสมยั  
 ด้านความเข้าใจของผู้มาใช้บริการ (Understanding Customers) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูบ้ริโภคต่อคุณภาพการใหบ้ริการธุรกิจร้านน ้าชาและอาหารเชา้ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นความเขา้ใจ
ของผูม้าใชบ้ริการ (Understanding Customers) โดยรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัพึงพอใจมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.65 (S.D. .707) โดยเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ร้านน ้ าชาและอาหารเช้า ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ใส่
ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการ และท าใหไ้ดต้ามความตอ้งการเป็นอยา่งดี  
 

ข้อเสนอแนะ 
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 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงคาดวา่จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพการใหบ้ริการ มีดงัน้ี 
 1. ควรมีการเพิ่มพื้นท่ีในการหาขอ้มูล เพื่อเป็นการทดสอบคุณภาพการบริการจากหลายแหล่งมา
เปรียบเทียบกนั 
 2.  ควรมีการเพิ่มขอ้ค าถามดา้นต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัคุณภาพการใหบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
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