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 เอมมิกา แตงรอด : ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ประสพชยั พสุนนท.์ 
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 การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์ ) เพือศึกษาความพึงพอใจ ดา้นร้านอาหาร  ดา้นความปลอดภยั และดา้น
สิงอาํนวยความสะดวกของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ) เพือศึกษา
ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน และ ) เพือ
ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริกาศูนยก์ารคา้ชุมชน การวิจยัครังนีการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน และ
นาํขอ้มูลมาทดสอบสถิติเชิงอนุมาน ซึงไดแ้ก่ การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติที วเิคราะห์ความแปรปรวน และวเิคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช ้บริ
กาศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผูบ้ริโภคทีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง -  ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  - ,  บาท ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นร้านอาหาร ดา้น
ความปลอดภยั และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในระดบัมาก 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ระดบั
ความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการในการทาํงาน ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เรียงจากมากไปนอ้ย  ไดแ้ก่ ดา้นร้านอาหาร ดา้นความปลอดภยั 
และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 4) ระดบัการศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการ 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั . 5 5) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการ 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5 
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 The purpose of this research aimed to study consumer satisfaction customer satisfaction of 

restaurant, security, facilities, marketing mix and factors affecting consumer satisfaction. This research was a 

Quantitative research, collecting data from questionnaire from visitor visiting community mall, The Circle 

Ratchapruek. The sample size is 400 visitors. Comparison on the satisfaction of consumer classified by personal 

factors using t-test and ANOVA. Analyze factors affecting consumer satisfaction using Multiple Regression. 

The research result revealed 1) The results of research found that 68 percent of the respondents 

were female, age between 21-30 years, education level in bachelor degree, were employees of private 

companies, average monthly income between Baht , - , . 2) For marketing mix, the result found that 

the overall satisfaction level in marketing mix were in high level by the average of descending order as Product, 

Place, Process, Price, People and Promotion. 3) For customer satisfaction, the result found that restaurant, 

security and facilities in descending order. 4) For personal factors, the result found that the difference in 

education level and occupation influenced consumer satisfaction with the Significance level of 0.05. 5) For 

marketing mix, the result found that product, promotion and price influenced consumer satisfaction with the 

Significance level of 0.05. 
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