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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยเก็บข้อมูลจากต ารา เอกสาร   
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  รวมท้ังการสอบถามผู้รู้และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใช้ 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนแต่ละคนชอบอาหารแตกต่างกันไป 
ส าหรับด้านผลกระทบ/หรือปัญหา 
1. นักเรียนมีความหลากหลาย 
2. ยากต่อการเอาใจนักเรียนทุกคนได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น
และก าลังใจ 

ขอขอบพระคุณ  คุณครูจิรายุ  ทองดี  ผู้วิจารณ์งานวิจัย 
ประเมินงานวิจัยฉบับ และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเคร่ืองมือวิจัย 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้รายงานการวิจัยของผู้วิจัยส าเร็จลุล่วง  

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน 
กระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการวิจัยในคร้ังนี้ 
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ค าน า 
 

โครงงานการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาIS1 คณะผู้จัดท า จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
ความคิดเห็นร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า ซึ่งในปัจจุบันนี้ ร้านอาหารมีหลากหลายประเภทและนักเรียนอีกจ านวนมาก เลยอยาก
ทราบความชอบของนักเรียนว่าชอบอาหารร้านไหนเป็นต้น 

ดิฉัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย  หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด  ข้าพเจ้ากราบขออภัยมา  ณ  ท่ีนี้ด้วย 
 
 
 

 ผู้จัดท า 
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นางสาว  รมณ    วิจารณานันท์ 
นางสาว  บุญธิดา     ดีจังวิภาต 

               นางสาว   รัตนา              หวัง 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 
 อยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพราะ ในโรงเรียนนั้นมีร้านอาหารท่ีหลากหลาย จึงต้องการ
ทราบถึงความชอบของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงและแก้ไขในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรต้น  :  นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตัวแปรตาม :  เรื่องท่ีวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตัวแปรควบคุม  : สถานท่ีศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นการศึกษาเพื่อท่ีจะได้รู้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนชอบ
ทานอาหารร้านไหนและไม่ชอบร้านอาหารร้านไหน 

 

 



บทที่ 2 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจ านวน 50 คน 
 
2.การมอบหมายภาระงาน/ระยะเวลาในการวิจัย 

การมอบหมายภาระงาน : ศึกษาหัวข้อและส ารวจปัญหา ปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสืบค้น
แหล่งข้อมูลต่างๆ  

ระยะเวลาในการท างาน : การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้กระท าในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556
เป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์ ใช้เวลาวิจัย 2คาบ/สัปดาห์ 
 
3.งบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณในการศึกษาวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 50 คน ท าการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 
1) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 50 คน เป็นผู้ชายจ านวน 24 คน และผู้หญิง 26 คน 
2) จากหัวข้อแบบสอบถามแสดงได้ดังนี ้
 1.ได้ปริมาณอาหารแต่ละร้านเพียงพอต่อการรับประทาน คิดเป็นร้อยละ  34 
 2.รสชาติอาหารของแต่ละร้าน คิดเป็นร้อยละ      42 

3.ความถูกสุขลักษณะของร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ     40 
4.ความหลากหลายของร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ     48 
5.การบริการของพนักงานสุภาพและเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ    44 
6.ควรลด-เพิ่มปริมาณของอาหารตามความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ   32 
7.ควรมีอาหารท่ีรสชาติหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ     36  
8.ลดการปรุงอาหารด้วยผงชูรส คิดเป็นร้อยละ     28 
9.จัดสรรอาหารท่ีหลากหลายไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน คิดเป็นร้อยละ   36 
10.พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ    40 
11.อาหารมีเพียงพอต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ    28 
12.ภาชนะใส่อาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ    30 
13.จัดท าป้ายร้านได้สวยงามและชวนรับประทาน คิดเป็นร้อยละ   30 
14.จัดวางอาหารด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม คิดเป็นร้อยละ   42 
15.มีป้ายบอกสถานะร้านอาหาร เช่นบริการ-หยุดบริการ คิดเป็นร้อยละ  32 
 
 
 



3) จากแนวโน้มข้างมากแสดงให้เห็นว่า ความหลากหลายของร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 48 เนื่องจาก 
ร้านอาหารในโรงเรียนส่วนมากขายอาหารซ้ าๆกัน 
 
4) จากแนวโน้มข้างน้อยแสดงให้เห็นว่า ลดการปรุงอาหารด้วยผงชูรสและอาหารมีเพียงพอต่อความ
ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องจาก ร้านอาหารแต่ละร้านไม่ค่อยใส่ผงชูรสอยู่แล้วและอาหารก็
เพียงพอ 
 
  จาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันไป ตามความพึงพอใจของ
แต่ละคนว่าชอบอาหารร้านไหนมากที่สุดและชอบอาหารร้านไหนน้อยท่ีสุดดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ภาพความทรงจ า 

 
ให้นักเรียนน าภาพการแจกแบบสอบถามและกิจกรรมการท าวิจัยของตนเองมากบรรยายใต้ภาพ 

จ านวน 5 -10 ภาพ 
 

 
 

 

 



บทที่5 
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบใน

โรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
2)    เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ี

ชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 
สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนท่ีมีเพศและประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแตกต่าง
กัน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้แก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า ปีการศึกษา 2556จ านวน 50 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
แจกแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับคืนมาท้ังหมด50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามา
อภิปรายผล  



จากความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารท่ีชอบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันไป ตามความพึงพอใจของ
แต่ละคนว่าชอบอาหารร้านไหนมากที่สุดและชอบอาหารร้านไหนน้อยท่ีสุดดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) อาจจะต้องเพิ่มจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามให้มากขึ้น 
2) เพื่อท่ีจะน าการวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 


