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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัการขยายตวัของแหล่งชุมชน สถานทีพบปะสังสรรค์เกิดขึนเป็นจาํนวนมาก 
ประกอบกบัวิถีชีวิตอนัเร่งรีบของผูค้นในแต่ละวนั และปัญหาการจราจรทีติดขดั ทาํให้กลุ่มคน
เหล่านีไม่ตอ้งการเสียเวลากบัการจบัจ่ายซือของตามห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ที
ตงัอยูใ่นเมืองหรือตงัอยู่ในทีห่างไกลจากทีอยู่อาศยัมากเกินไป เนืองจากอาจจะตอ้งเจอกบัปัญหา
ดา้นการจราจร ผูค้นพลุกพล่าน และใช้เวลาในการเดินทางค่อนขา้งนาน ทาํให้เสียเวลามากยิงขึน 
ซึงไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบัน ทาํให้กลุ่มคนเหล่านีหันมาซือสินค้าจากช่อง
ทางการจัดจาํหน่ายทีสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจาํวนัได้ภายในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว จึงทาํให้เกิดศูนยก์ารคา้ชุมชน หรือศูนยก์ารคา้ขนาดเล็กใกลบ้า้น ซึงกาํลงัเป็นทีนิยม
อยา่งมากในปัจจุบนั 

ศูน ย์ก ารค้า ชุมชน  เป็ น ศูนย์ก ารค้าขน าด เล็ ก  ไม่ ต้องใช้พื น ที ม าก เห มือน
ห้างสรรพสินคา้ ใช้การลงทุนทีตาํกว่า เน้นความหลากหลายและครบครันของสินคา้เพือดึงดูด
ผูบ้ริโภค  เป็นการเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้อยา่งทวัถึงโดยมีกลุ่มเป้าหมายทีชดัเจน  ตอบสนองวถีิชีวติของ
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัทีมีวิถีชีวิตอนัเร่งรีบ ตอ้งการความสะดวกสบายและรวดเร็ว เนืองจาการใช้
พืนทีทีไม่มากจึงสามารถแทรกซึมสู่ย่านชุมชนต่างๆไดส้ะดวกและทวัถึง  ยกระดบัการบริการ มี
พืนทีส่วนกลาง ระบบรักษาความปลอดภยั และมีการขายสินค้าหรือให้บริการต่างๆ ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ยกตวัอยา่งเช่น 
โครงการเค วนิเลจ เดอะ ไนน์ และ เจ อเวนิว (นวฉตัร สมบูรณ์ศิลป์, 2555) 

จากการสํารวจของเอแบคโพลล์ (2554) เกียวกบัพฤติกรรม และความคิดเห็นของคน
กรุงเทพมหานครทีมีต่อศูนยก์ารคา้ชุมชน กรณีศึกษาตวัอย่างผูบ้ริโภคทีมีอายุ 18-50 ปี เบืองต้น
พบวา่ ตวัอยา่งกวา่ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68.7 ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน  อยา่งนอ้ยเดือนละครัง และ
เมือสอบถามวตัถุประสงค์ทีไปใชบ้ริการนอกจากการซือสินคา้และเดินดูสินคา้แลว้ พบประเด็นที
น่าสนใจ คือ เพือไปรับประทานอาหาร และใชเ้ป็นแหล่งนดัพบปะสังสรรค ์(ร้อยละ 71.6 และ 41.3 
ตามลาํดบั) โดยตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลทีเลือกไปศูนยก์ารค้าชุมชนว่าใกล้บ้าน เป็นการให้
ความสาํคญัมากกวา่การมีสินคา้และบริการครบครันและทนัสมยั (ร้อยละ 58.4 และ 46.9 
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ตามลําดับ) สอดคล้องกับผลการสํารวจทีพบว่า ตวัอย่างกว่าครึง หรือร้อยละ 52.5 เห็นด้วยว่า
ศูนยก์ารคา้ชุมชน ตงัอยู่ในทาํเลทีเหมาะสม เดินทางสะดวก ขณะทีร้อยละ 38.8 รู้สึกเฉยๆ และมี
เพียงร้อยละ 8.7 ทีไม่เห็นดว้ย 

โครงการ เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ จดัวา่เป็นจุดนบัพบ แหล่งซิอสินคา้ รับประทาน
อาหาร ถ่ายรูปท่องเทียวแห่งใหม่ของผูค้นเขตฝังธน จุดเด่นของโครงการนีอยูที่ตวัอาคารสีสันสดใส 
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ แนวสมยัใหม่ ทีจะอยู่ทางดา้นหน้าของโครงการ โซนยุโรป ตึกสีสัน
คลา้ยๆกบัปาลิโอ ้เขาใหญ่ จงัหวดั นครราชศรีมา และตึกแบบไทยสมยัก่อน ใชสี้หวานพาสเทล มี
มุมถ่ายภาพมากมายถูกใจนักถ่ายภาพ และนางแบบอย่างแน่นอน ตวัโครงการแบ่งเป็นถนนสาย
หลกั 4 สาย คือ ถนนหลกัเขา้ออกโครงการ มีธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต แมคโดนลัล์ และสเวนเซ่นส์ 
ถนนสายร้านอาหาร เป็นแหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติ ทังบุฟเฟ่ต์ อาหารญีปุ่น อาหารยุโรป 
อาหารไทย รวมไปถึงร้านเบเกอรี คาเฟ่ต่างๆ ออคิดด ์สตรีท และ เฟิร์น ไฟนอล จะเป็นร้านคา้ต่างๆ 
เครืองแต่งกายหลากหลายยีห้อ ร้านหนงัสือ ของใช้ของตกแต่งบา้น และงานฝีมือ นอกจากนียงัมี
โซน เซอร์เคิล ออฟ เลิฟ  จดัไวเ้ป็นพืนทีศูนยก์ลางของโครงการ เป็นพืนทีใช้สําหรับทาํกิจกรรม
ต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต งานอีเวน้ท ์ดา้นหลงัของโครงการยงัมีโรงเรียนสอนศิลปะ สอนดนตรี บลัเล่ต์
สําหรับเด็ก และสนามเด็กเล่น  เรียกได้ว่า หากมาที เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ก็จะได้รับความ
สะดวกสบายอย่างครบถ้วน เหมาะสําหรับการนัดพบปะกับเพือนฝูง หรือจะใช้เป็นสถานทีเพือ
พกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว (เดอะ เซอร์เคิล, 255 ) 

ดว้ยเหตุนี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์
ทีกาํลงัเป็นทีนิยมและเป็นวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ของคนกรุงเทพมหานคร จากการใช้บริการตาม
ห้างสรรพสินคา้ ปัจจุบนัเริมแปรเปลียนมาเป็นการใช้บริการตามศูนยก์ารคา้ชุมชนใกล้บา้น ซึง
ผูบ้ริโภคในสังคมเมืองส่วนใหญ่รับรู้ไดถึ้งความสะดวกสบายทีมากกวา่ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพือศึกษาความพึงพอใจ ด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภยั  และด้านสิงอาํนวย
ความสะดวกของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์
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3. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริกาศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์

 
สมมติฐานการวจัิย 

 1. ความพึงพอใจ ด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภยั  และด้านสิงอาํนวยความ
สะดวกของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ 
เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

 2. ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์แตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์

 
ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษานีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจเพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์
โดยกาํหนดขอบเขตการวจิยั ดงันี 

1. ขอบเขตดา้นเนือหา 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ โดยใช้ทฤษฎีเกียวกบัด้าน
ประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและแนวคิดเกียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Kotler, ) ประกอบดว้ย 7 ดา้น ดงันี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น
ส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการทาํงาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 
2. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ผูบ้ริโภคทีใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์

เคิลราชพฤกษ์ โดยใช้สูตรการคาํนวณหาตามแนวทางของ W.G. Cochran ( ) เนืองจากไม่
สามารถกาํหนดขนาดประชากรทีแน่นอนได ้โดยกาํหนดค่าความคาดเคลือนไวไ้ม่เกินร้อยละ  จาก
สูตรสามารถคาํนวณกลุ่มตวัอย่างได ้  ตวัอย่าง (ประสพชัย พสุนนท์, ) โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling Design) โดยทําการแจกแบบสอบถาม
ใหก้บัผูบ้ริโภคทีเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์
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3. ขอบเขตดา้นเวลาและสถานที 
กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการวิจยั ตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – เดือนกุมภาพนัธ์ 

2558 ทีศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 
 
4. ขอบเขตตวัแปรทีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั 
ภายในงานวจิยั ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม รายละเอียด ดงันี 
4.1 ตวัแปรอิสระ 

. .  ตวัแปรดา้นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้  ซึง
เป็นประชากรทีเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 

. .  ตวัแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการ
ทาํงาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

4.2 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 
เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ได้แก่ ด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภยั และด้านสิงอาํนวยความ
สะดวก 
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กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งในดา้น

ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์พบวา่ ตวัแปรดา้นบุคคล และส่วนประสมทางการตลาด มีผล
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  กรอบแนบคิด 

ตัวแปรอสิระ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
-สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคลากร 
- กระบวนการในการทาํงาน 
- ลกัษณะทางกายภาพ 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ 
เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์
-ดา้นร้านอาหาร 
-ดา้นความปลอดภยั 
-ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนบุคคลทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เพือเป็นขอ้มูลเบืองตน้ทีจะสามารถปรับกลยุทธ์ของ
ศูนยก์ารคา้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะบุคคลทีเขา้มาใชบ้ริการไดค้รบทุกประเภท 

2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์เพือนาํไปไปประยุกตใ์ชก้าํหนดนโยบาย
วางแผนและดาํเนินการปรับปรุงการบริการของศูยน์การคา้ ให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจมาก
ยงิขึน 

3. เพือเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการของกิจการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล 
ราชพฤกษ ์ในการพฒันาโครงการต่อไปในอนาคตให้สอดคลอ้งรองรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ทีเขา้มาใชบ้ริการ เพือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

. เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคในการใช้บริการทีสามารถตอบสนองได้ตรงต่อความ
ต้องการ นอกจากนียงัได้รับประโยชน์ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการศูนยก์ารค้าชุมชนทีมี
ลกัษณะการดาํเนินงานคลา้ยคลึงกนั 

 
นิยามศัพท์ 

ผูบ้ริโภค หมายถึง ประชาชนทีเขา้มาใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราช
พฤกษ ์

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล  หมายถึง  ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
อาย ุหมายถึง ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 
อาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
รายได ้หมายถึง รายไดร้วมโดยเฉลียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทยก์ารทางการตลาด 7 ด้าน ทีช่วยให้การ

ดาํเนินธุรกิจบรรลุตามวตัถุประสมคห์รือตามเป้าหมายขององคก์ร ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้ทีผูป้ระกอบการสามารถทีจะผลิตเอง หรือจดัหาเพือ

สนองความตอ้งการของตลาดได ้ซึงก็คือ สินคา้ ร้านคา้ ร้านอาหาร ภายในศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ 
เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ 



7 

ราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้ หรือการบริการทีแสดงออกมาในรูปจาํนวนเงิน เป็น
สือกลางการแลกเปลียนในรูปเงินตรา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ทีตงัศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ มี
ความเหมาะสม ต่อการใชบ้ริการ 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การทาํให้ตลาดบรรเป้าหมาย ทาํให้ลูกคา้มาซือสินคา้ 
สนใจสินคา้ และมาใชบ้ริการ ช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้ไปสู่ลูกคา้ 

บุคลากร หมายถึง พนักงานทงัหมดทีมีส่วนเกียวข้องกับการบริการในศูนย์การค้า
ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์

กระบวนการในการทาํงาน หมายถึง กระบวนการในการให้บริการ สอบถามขอ้มูล
ต่างๆ พนกังานผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในศูนยก์ารคา้ชุมชนมีความสามารถปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งดี 

ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การสร้างคุณภาพโดยรวมเพือการพฒันาและจดัหา
รูปแบบในการติดต่อให้ตรงกบัคุณค่าในการรับรู้ของลูกคา้เพือทาํให้ลูกคา้สามารถใช้บริการได้
อยา่งสะดวกสบาย 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์  โดยมีระดบัความพึงพอใจ ความรู้สึก ทีมีต่อการใช้
บริการ ซึงมีระดบัความพอใจไม่เท่ากนั ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

ด้านร้านอาหาร หมายถึง คุณภาพ การบริการของร้านอาหารทีผูบ้ริโภคจะได้รับใน
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 

ดา้นความปลอดภยั หมายถึง ความปลอดภยัเบืองตน้ทีผูใ้ช้บริการจะได้รับ และรู้สึก
ปลอดภยัเมือเขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
เมือเขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

ในการวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล  ราชพฤกษ์” ผูว้ิจยัได้นาํเสนอทฤษฎี
แนวคิดและรายงานการวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวจิยัครังนี ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

1. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

2. แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจ 

3. ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะของศูนยก์ารคา้ชุมชน 

4. ขอ้มูลเกียวกบัศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์

5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1. แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ “ส่วนประสมทางการตลาด” ไวห้ลาย
ความหมายแต่ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอเพียงบางส่วน ดงันี 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง การมีสินค้าที
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซือ
หาเพือความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม
อยา่งถูกตอ้ง 

สุดา ดวงเรืองรุจิระ (2541) กล่าววา่ส่วนประสมการตลาดคือองค์ประกอบทีสําคญัใน
การดาํเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัทีกิจการสามารถควบคุมไดกิ้จการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสม
ทางการตลาดทีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด 
ฝ่าย ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาดเป็นตวักระตุน้หรือสิงเร้าทางการตลาดที
กระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซือคอตเลอร์ ฟิลลิป (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
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หมายถึง เครืองมือทางการตลาดทีสามารถควบคุมได้ ซึงกิจการผสมผสานเครืองมือเหล่านีให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม
การตลาด ประกอบดว้ยทุกสิงทุกอยา่งทีกิจการใชเ้พือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ของกิจการซึงแนวความคิดเรืองส่วนผสมทางการตลาดนีมีบทบาทสาคญัทางการตลาดเพราะเป็น
การรวมการตดัสินใจทางการตลาดทงัหมดเพือนาํมาใชใ้นการดาํ เนินงานเพือใหธุ้รกิจสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายเราเรียกส่วนผสมทางการตลาดวา่ 7 P’s ซึงองคป์ระกอบทงั 7 กลุ่ม
นีจะทําหน้าทีร่วมกันในการสือข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผูรั้บสารอย่างมีประสิทธิภาพซึง
ประกอบดว้ย 

1.ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงสิงทีเสนอขายโดยธุรกิจเพือตอบสนองความจาํเป็น
หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจประกอบดว้ยสิงทีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ไดเ้ช่น
บรรจุภณัฑสี์ราคาคุณภาพตราสินคา้บริการและชือเสียงของผูข้ายผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้บริการ
สถานทีบุคคลหรือความคิดผลิตภัณฑ์ทีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบด้วยสินคา้บริการความคิดสถานทีองค์กรหรือบุคคลผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์มี
คุณค่าในสายตาของลูกคา้จึงมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

2.ราคา (Price) หมายถึงจานวนเงินหรือสิงอืนๆทีมีความจาเป็นต้องจ่ายเพือให้ได้
ผลิตภณัฑ์หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินราคาเป็น P ตวัทีสองทีเกิดขึนถดัจาก Product 

ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบั
ราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์นัถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซือ 

3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึงประกอบด้วย
สถาบนัและกิจกรรมใช้เพือเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาดสถาบนัทีนาํ
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมทีช่วยในการกระจายตวัสินคา้
ประกอบดว้ยการขนส่งการคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครืองมือการสือสารเพือสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคลโดยใช้เพือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ
ตอ้งการเพือเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเชือ
และพฤติกรรมการซือหรือเป็นการติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซื้อหรือเป็นการ
ติดต่อสือสารเกียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซื้อเพือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือการ
ติดต่อสือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ทาํการขายและการติดต่อสือสารโดยไม่ใชค้น
(Nonperson Selling) เครืองมือในการติดต่อสือสารมีหลายประการองค์การอาจเลือกใช้หนึงหรือ
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หลายเครืองมือซึงตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เครืองมือการสือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั
(Integrated Marketing Communication (IMC))โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑ์คู่
แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

5.บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) ซึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) 

การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัพนักงานตอ้งมีความสามารถมีทศันคติทีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้มี
ความคิดริเริมมีความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.กระบวนการในการทาํงาน (Process) เพือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้
ไดร้วดเร็วและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ (Customer satisfaction) 

7. ลักษณะทางกายภาพ  (Physical evidence and presentation) โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตัวอย่างโรงแรมต้องพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-value proposition) ไม่วา่
จะเป็นดา้นความสะอาดความรวดเร็วหรือผลประโยชน์อืนๆ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวเพิมเติมว่า ผลิตภณัฑ์บริโภค หมายถึงสินคา้
และบริการทีซือโดยผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ย ซึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์สะดวกซือ หมายถึง สินคา้หรือ
บริการทีผูบ้ริโภคต้องการซือบ่อยครัง ซือกะทันหัน และใช้ความพยายามในการซือน้อย เป็น
ผลิตภณัฑ์ทีมีความสําคญั ผูบ้ริโภคมีความรู้เป็นอย่างดีในผลิตภณัฑ์ทีตนเองต้องการก่อจะซือ 
ผลิตภณัฑ์เลือกซือ หมายถึง สินคา้หรือบริการทีผูบ้ริโภคตอ้งมีการเปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆจาก
ผูข้ายหลายรายก่อนการตดัสินใจซือ ผลิตภณัฑ์เจาะจงซือ หมายถึง สินคา้หรือบริการทีมีลกัษณะ
เป็นเอกลักษณ์หรือมีตราทีมีชือเสียง ซึงเป็นเหตุให้ผูซื้อเต็มใจทีจะใช้ความพยายามในการซือ
ผลิตภณัฑ์นนั เป้นสินคา้ทีผูบ้ริโภคภกัดีในตรายีห้อสูง ผลิตภณัฑ์ไม่แสวงซือ หมายถึง สินคา้หรือ
บริการทีผูบ้ริโภคอาจจะรู้จกัหรือไม่รู้จกัก็ได ้และไม่เคยคิดทีจะซือ 

ศรีกาญจนา พลอาสา (2546) กล่าวว่า การสร้างผลิตภณัฑ์เริมตน้จากการเลือกระดบั
คุณภาพ ซึงจะสนับสนุนตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ในตลาดเป้าหมาย คุณภาพของผลิตภณัฑ์ในทีนี 
หมายถึง คุณภาพของการปฏิบติังาน คือ ความสามารถของผลิตภณัฑ์ในการปฏิบติัหนา้ทีผลิตภณัฑ์
มีคุณภาพ ปราศจากผลิตภณัฑ์ทีไม่ไดม้าตรฐาน และมีความสอดคลอ้งในการส่งมอบผลของการ
ปฏิบติังานในระดบัทีตงัเป้าหมายไว ้โดยกิจการสามารถเสนอผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลายรูปแบบ ทาํ
ให้รูปลกัษณ์เป็นเครืองมือในการแข่งขนั เพือสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์ของกิจการกบั
ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั การเป็นผูผ้ลิตรายแรกทีนาํสิงทีจาํเป็นและมีคุณค่าดว้ยรูปลกัษณ์ใหม่ จะเป็น
แนวทางทีมีประสิทธิผลในการแข่งขนัและรูปแบบการออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นอีกแนวทางหนึงใน
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การเพิมมูลค่าให้แก่ลูกคา้ คือ การสร้างลกัษณะเด่นให้รูปแบบและการออกแบบผลิตภณัฑ์ รูปแบบ
เป็นลกัษณะทีรับรู้ไดด้ว้ยสายตา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2546) กล่าวว่า ราคาเป็นจาํนวนทีต้องจ่ายเพือให้ได้
ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทงัหมดทีลูกคา้รับรู้เพือให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์/
บริการคุม้กบัเงินทีจ่ายไปดงันัน ผูก้าํหนดกลยุทธ์ด้านราคาตอ้งคาํนึงถึง คุณค่าทีรับรู้ (Perceived 

value) ในสายตาของลูกคา้ ซึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูง
กวา่ราคาผลิตภณัฑน์นั 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2551) กล่าวว่า การตงัราคาสูงจะทาํให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึน 
การตงัราคาตาํก็จะทาํให้รายได้ของธุรกิจนันตาํ ซึงอาจจะนาํไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม 
ไม่ไดห้มายความว่าธุรกิจหนึงจะตงัราคาไดต้ามใจชอบ ธุรกิจจะตอ้งอยูใ่นสภาวะของการมีคู่แข่ง 
หากตงัราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจไม่ไดมี้คุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่าราคาทีเพิม 
ย่อมทาํให้ลูกคา้ไม่มาใช้บริการกบันันต่อไปการตงัราคาตามทุน การตงัราคาแบบนีอาศยัทุนการ
ให้บริการเป็นหลกัในการคิดราคาและบวกกาํไรทีตอ้งการ การตงัราคาตามการแข่งขนั การตงัราคา
แบบนีจะตงัใหสู้งกวา่ หากธุรกิจทีมีความมนัใจวา่คุณภาพในการบริการดีกวา่คู่แข่ง หรือในทางตรง
ขา้มอาจจะตงัตาํกว่า หรือเป็นช่วงของการเริมเขา้สู่การแข่งขนัเพือส่งเสริมการขาย อาจตงัเท่ากบั
คู่แข่งเพือการแข่งขนัอย่างเผชิญหน้า การตงัราคาแบบนีมกัพบในธุรกิจทีมีการแข่งขนัสูงมากจน
บริการนนัลูกคา้มีความคุน้เคยและหาไดง่้าย 

วทิวสั รุ่งเรืองผล (2545) กล่าววา่ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ในการคาํนวณราคา
สินคา้หรือบริการนนั โดยทวัไปจะใชห้ลกัๆ 5 ปัจจยั 

1. ความตอ้งการของตลาด ปริมาณความตอ้งการทีกลุ่มผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้หรือบริการ
นัน จะมีความสัมพนัธ์กบัราคา กล่าวคือ เมือระดบัราคาสูงขึนปริมาณความต้องการสินค้าหรือ
บริการนนัจะตาํลง และเมือระดบัราคาตาํลง ปริมาณความตอ้งการหรือการบริการของผูบ้ริโภคจะ
สูงขึน 

2. การแข่งขนัในตลาด ราคาของคู่แข่งขนัเป็นปัจจยัในการกาํหนดราคา เนืองจากราคา
ในตลาดจะถูกผูบ้ริโภคใช้เปรียบเทียบในกระบวนการตดัสินใจซือ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรา
จาํเป็นตอ้งตงัราคาเท่ากบัคู่แข่งขนั อาจตงัราคาสูงหรือตาํกวา่ โดยพิจารณาถึงภาพพจน์ดา้นคุณภาพ
ของเรากบัคู่แข่งขนั 

3. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์บางประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ทีรัฐบาล
ควบคุมมิใหต้งัเกินราคาเกินกวา่ทีรัฐบาลกาํหนด หรือเป็นขอ้ตกลงของผูป้ระกอบการวชิาชีพนนัๆ 

4. ส่วนประสมทางการตลาดตวัอืนๆ ตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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5. ตน้ทุน เป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดราคา เนืองจากเป็นสิงทีตอ้งจ่ายไปเพือใหไ้ดม้า
ซึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต้นทุนจึงถูกนํามาใช้เป็นหลักฐาน หรือขันตาํสุดของราคาจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรืองตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาดวา่เป็นตวักระตุน้หรือสิงเร้าทางการตลาดทีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซือ โดยแบ่ง
ออกไดด้งันี 

. ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัทีอาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคคือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพทีคนรับรู้ได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ทีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถ้าเรารู้เรือง
เหล่านีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกทีง่ายกวา่ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพือให้
ผูบ้ริโภคทีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเรืองของรูปร่าง
ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซือของผูบ้ริโภค 
หีบห่อทีสะดุดตาอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พือพิจารณา ประเมินเพือการตดัสินใจซือ ป้ายฉลากที
แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑที์สาํคญัก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 
สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ทีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซื้อมีอิทธิพลต่อการซือดว้ย 

. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือก็ต่อเมือผูบ้ริโภคทาํการประเมิน
ทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาตาํ นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดตน้ทุนการซือหรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอืนๆ สําหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหนึงในลกัษณะทงัหลายทีเกียวขอ้ง
สําหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํให้การซือลดน้อยลง นอกจากนีราคายงัเป็นเครืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซึงก็ติดตามดว้ยการซือ 

. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการทาํใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่
สินคา้ทีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายทีจะซือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทาง
ทีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ทีมีของแถมในร้านเสริม
สวยชนัดีในห้างสรรพสินคา้ทาํให้สินคา้มีชือเสียงมากกว่านาํไปใช้บนชนัวางของในซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

. การส่ ง เส ริมการตล าด  (Promotion-Marketing Communication) การส่ ง เส ริม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขนัตอนของกระบวนการตดัสินใจซือ ข่าวสารทีนกั
ตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้วา่เขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได้
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และมนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เมือไดข้่าวสารหลกัการซือเป็นการยืนยนัวา่
การตดัสินใจซือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

สุวิช แยม้เผือน (2545) ได้กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครืองมือ
พนืฐานทีใชเ้พือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการติดต่อสือสารทางการตลาดขององคก์าร ประกอบดว้ย  
  4.  การโฆษณา (Advertising) 

  4.  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

  4.  การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) 

  4.  การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public relations) 

  4.  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2551) กล่าววา่ บุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัทีสร้างความแตกต่างให้กบั
ธุรกิจ โดยสร้างมูลค่าเพิมให้กบัสินคา้ ซึงทาํให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั คุณภาพในการ
บริการตอ้งอาศยัการคดัเลือก ฝึกอบรม จูงใจ เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้
แตกต่างเหนือคู่แข่ง ดงันนั ตอ้งใส่ใจและเตรียมความพร้อม ตงัแต่การสรรหาคดัเลือก รับฝึกอบรม 
และพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพเพียงพอในการให้บริการ โดยพนักงานส่วนทีติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546) กล่าวว่า กระบวนการในการทาํงาน เป็นขนัตอนในการ
ให้บริการเพือส่งมอบในการให้บริการกับลูกค้ารวดเร็วและประทับใจ ในการผลิตต้องอาศัย
กระบวนการตดัสินใจและการปฎิบติังานระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึงนโยบายและ
กระบวนการทีนํามาใช้ อํานาจการตัดสินใจของพนักงาน  การทีมีส่วนร่วมของลูกค้าใน
กระบวนการใหบ้ริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่าลักษณะทางกายภาพเป็นการสร้างและนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาสุภาพอ่อนโยน 
และการให้บริการทีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อืนๆทีลูกคา้ควรไดรั้บ สิงแวดลอ้มทางกายภาพในแต่
ละธุรกิจไม่เหมือนกนั ทงัในดา้นการใหค้วามสาํคญั ดา้นการออกแบบ การจดัวาง สิงทีผูบ้ริหารตอ้ง
คาํนึงคือ การศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ วา่ลูกคา้คาํนึงถึงสิงแวดลอ้มทางกายภาพ
สิงใดก่อนและควรตงัอยู่ทีใด เนืองจากตอ้งไม่ลืมว่า สิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิงทีก่อให้เกิด
ความประทบัใจสิงแรกสาํหรับลูกคา้ทีมาใชบ้ริการในครังแรก 

นอกจากนี สุพชัย (2555) ได้กล่าวถึงปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกทาํเล
ทีตงัวา่ มีปัจจยัหลายประการสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเกียวกบัทาํเลทีตงัได ้รวมถึงความ
สะดวกในการเขา้ถึงลูกคา้ การขนส่ง แหล่งแรงงาน ทศันคติของชุมชน ความสะดวกในการจดัหา
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วตัถุดิบ และปัจจยัอืน ๆ อีกหลายประการ โดยพืนฐานแลว้ธุรกิจของกิจการหนึงมกัจะมีการกาํหนด
ปัจจยัทีถือเป็นประเด็น สําคญัลาํดบัแรกต่อการเลือกทาํเลทีตงัของกิจการนันธุรกิจการให้บริการ
และธุรกิจอุตสาหกรรมนันจะมุ่งให้ความสําคญัในปัจจยัหลกัทีมีผลต่อการกาํหนดทาํเลทีตงัใน
ลกัษณะทีแตกต่างกนัไป กิจการทีแสวงหากาํไรมีแนวโนม้ทีจะใหค้วามสาํคญัในการเลือกทาํเลทีตงั
ใกล้ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีกิจการต้องให้การบริการ ในขณะทีองค์กรทีไม่แสวงหากําไร
โดยทวัไปแลว้จะมุ่งให้ความสําคญักบัปัจจยัในดา้นอืนมากกว่าการทีจะกาํหนดปัจจยัหลกัในการ
เลือกทาํเลทีตงัเป็นสิงทีจะมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ของกิจการดว้ย จึงถือว่าเป็นเรืองทีมี
ความสําคญัมาก เช่น แมว้่ากิจการให้การบริการจะให้ความสําคญัเกียวกบัประเด็นของการมีทีตงั 
ใกลก้บัลูกคา้ แต่ถา้กิจการมีการนาํเสนอการให้บริการแบบจดัส่งถึงที ปัจจยัเกียวกบัทาํเลทีตงัใกล้
กบักลุ่มลูกคา้จะมีความสําคญัลดลงไป เป็นตน้ แต่ถ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกาํไร อาจเลือก
ทาํเลทีตงัใกลก้บัแหล่งทีให้เงินทุนหรือบุคคลทีให้ความช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนงานขององค์กร
มากกวา่ทีตงัใกลก้ลุ่มลูกคา้ 

กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ยเครืองมือ  ปัจจยั คือ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาดบุคลากรด้าน
กระบวนการในการทาํงาน และด้านลกัษณะทางกายภาพเป็นปัจจยั ทีสามารถควบคุมได้เป็นการ
วางแผนในแต่ละส่วนให้ปรับเข้ากัน สามารถทีจะเปลียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายทีไดต้งัเอาไวม้ากทีสุด โดยการปรับกลยทุธ์ใหเ้หมาะสม เพราะในแต่ละ
ธุรกิจยอ่มมีจุดเด่น จุดดอ้ยไม่เท่าเทียมกนั และความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีแตกต่างกนัไป 

 
2. แนวคิดทฤษฎเีกยีวกบัความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ ไวห้ลายความหมายซึง
ผูว้จิยัขอนาํเสนอเพียงบางส่วน ดงันี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ได้ให้ความหมายคาํว่า “พึง” เป็นคาํช่วย
กิริยาอืน หมายถึง ควร เช่น พึงใจ หมายความวา่ พอใจ และคาํวา่ “พอ” หมายความวา่ เท่าทีตอ้งการ
ถูกชอบ เมือนาํคาํสองคาํมาผสมผสานกนั คือ “พึงพอใจ” จึงหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามทีตอ้งการ 
ซึงสอดคลอ้งกบั Wolman ( ) ทีกล่าวถึงความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกทีไดรั้บความสาํเร็จตาม
มุ่งหวงั และความตอ้งการ 

ฉตัรยาพร  เสมอใจ (2545 )  กล่าวว่า  ความพึงพอใจในการให้บริการเกิดจากกระบวนการใน
การวางแผนและการบริหารแนวความคิด การตงัราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
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สําหรับผลิตภณัฑ์บริการ เพือก่อให้เกิดการแลกเปลียนทีสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร
และตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการได้ 

วรูม (1984) กล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในสิงหนึงสามารถใชแ้ทนกนัไดเ้พราะ
ทงัสองคาํนีจะหมายถึง ผลทีได้จากการทีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในสิงนัน ทศันคติด้านบวกจะ
แสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจนนั และทศันคติดา้นลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
นนัเอง  

วอลเลอร์สไตน์  (1971) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกทีเกิดขึน เมือไดรั้บผลความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขนัสุดทา้ย ทีไดรั้บผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

เคส และ ครัชฟิลด์  (1962)  ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทีเกิดขึนเมือความ
ตอ้งการไดรั้บการตอบสนองพร้อมบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goals) ทีตงัไวร้ะดบัหนึง 

ทิฟฟิน และ แมคคอร์มิค (1965) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษยที์
ตงัอยูบ่นความตอ้งการพืนฐาน มีความเกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธิและสิงจูงใจ (Incentive) 
และพยายามหลีกเลียงสิงทีไม่ตอ้งการ  

วิมลสิทธิ   หรยางกูร ( ) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่า
ความรู้สึกของคนทีเราสัมพนัธ์กบัระบบโลกทศัน์ทีเกียวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่า
ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกนัเช่น ความรู้สึก ดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ 
สนใจ-ไม่สนใจ เป็นตน้ 

คณิต ดวงหสัดี ( ) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจของ
บุคคลทีมีต่อการทาํงาน และองค์ประกอบหรือสิงจูงใจอืนๆเกียวกบังานทีทาํ หรือองค์ประกอบ
เหล่านนัตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้บุคคลนนัจะเกิดความพึงพอใจในงานขึน จะอุทิศ
เวลา แรงกาย แรงใจ รวมทงัสติปัญญาให้แก่งานของตน เพือบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
สิงจูงใจทีใชเ้ป็นเครืองมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ มีดงันี 

. สิงจูงใจทีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงิน สิงของ หรือสภาวะทางกายทีให้แก่ผูป้ระกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

. สภาพทางการทีพึงปรารถนา ไดแ้ก่ สิงแวดลอ้มในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึง
เป็นสิงทีสาํคญัอยา่งนึง อนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 

. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ ไดแ้ก่ สิงต่างๆทีสนองความตอ้งการของบุคคล 
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. ผลประโยชน์ทางสังคม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะทาํใหเ้กิดความ
ผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการเป็นอยู่ร่วมกนั เป็นความพึงพอใจของบุคคลด้านสังคมหรือ
ความมนัคงในสังคม ซึงจะทาํใหรู้้สึกมีหลกัประกนั และมีความมนัคงในการประกอบกิจกรรม 

สมพร ตงัสะสม ( ) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของผูที้มารับ
บริการต่อสถานบริการ ตามประสบการณ์ทีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการจากสถาน
บริการ 

วารินทร์ สินสูงสุด และวนัทิพย  ์สินสูงสุด ( ) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความสามารถของผลิตภณัฑ์ทีสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซึงความพึงพอใจทีเกิดขึนหลงัจาก
การซือสินคา้หรือบริการ ความพึงพอใจจะขึนอยูก่บัการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์ โดย
ถา้การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์เป็นไปตามทีคาดหวงั ก็แสดงวา่ลูกคา้พึงพอใจ แต่ถา้ไม่
เป็นไปตามทีลูกคา้คาดหวงัไวก้็แสดงวา่ไม่พึงพอใจ 

ความสําคัญของความพงึพอใจในการบริการ 

สรชยั พิศาลบุตร ( ) ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง การทีลูกคา้
หรือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บสิงทีตอ้งการแต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตทีผูใ้หบ้ริการสามารถจดัหาบริการใหไ้ด ้

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2543) กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของความสําคญัในการบริการ
ขึนอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพือให้เกิดความรู้สึกดีและประทบัใจในการ
บริการเป็นประจาํ ความสาํคญัต่อผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการ ดงันี 

1. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตวักาํหนดคุณลักษณะของการบริการ ผูป้ฏิบติังาน
บริการจาํเป็นตอ้งสํารวจความพึงพอใจของลุกคา้เกียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ และการนาํเสนอบริการ
ทีลูกคา้ชอบ เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกคา้ต่อ
คุณสมบติัของการบริการทีลูกคา้ตอ้งการ และวธีิการตอบสนองความตอ้งการแต่ละอยา่งในลกัษณะ
ทีลูกคา้ปรารถนา ซึงเป็นผลดีต่อผูใ้ห้บริการทีจะตระหนกัถึงความคาดหวงัของลูกคา้ และสามารถ
ตอบบริการทีตรงกบัลกัษณะ และรูปแบบทีลูกคา้คาดหวงัไดจ้ริง 

2. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรสําคญัในการประเมินคุณภาพของบริการ หาก
กิจการใดนาํเสนอบริการทีดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการความคาดหวงัของลูกคา้ก็ยอ่มส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ขึนอยู่กับลักษณะการให้บริการทีปรากฏเห็น ได้แก่ สถานที อุปกรณ์ 
เครืองใช ้และบุคลิกของพนกังาน ความน่าเชือถือไวว้างใจของการบริการดว้ยความเชือมนัเขา้ใจต่อ
ผูอื้น 

3. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงานบริการเป็นตวัชีคุณภาพและความสําเร็จของงาน
บริการ การให้ความสําคญัของงานบริการ ให้ความสําคญักบัความตอ้งการและความคาดหวงัของ
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ผูป้ฏิบติังานบริการ เป็นเรืองทีจาํเป็น การแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการปฎิบติังานยอ่มทาํให้
พนกังานมีความรู้สึกทีดีต่องานทีไดรั้บมอบหมาย และตงัใจปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ อนั
จะนาํมาซึงคุณภาพของการบริการทีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และส่งผลให้กิจการประสบ
ความสาํเร็จ 

เบญจมาภรณ์ สมุดอินแกว้ ( ) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการนัน ไดรั้บ
การตอบสนองจากผูใ้ห้บริการอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการและให้บริการอย่าง
ต่อเนือง มีวสัดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน ผู ้ใช้บริการก็จะเกิดความรู้สึกทีดีต่อการ
ใหบ้ริการ 

ความพึงพอใจมีผลต่อการบริการ 7 ดา้น ดงันี 

1. ผลิตภณัฑ์บริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดขึนเมือไดรั้บการบริการทีมี
ลักษณะคุณภาพและระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ของการบริการ 
ออกแบบผลิตภณัฑ์ดว้ยความสนใจในรายละเอียดของสิงทีผูรั้บบริการตอ้งการใชใ้นชีวติประจาํวนั 
วิธีการใช้หรือสถานการณ์ทีผูรั้บบริการใช้สินคา้หรือบริการแต่ละอย่าง และคาํนึงถึงคุณภาพของ
การนาํเสนอบริการเป็นส่วนสาํคญัยงิในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 

2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการขึนอยูก่บัราคาค่าบริการทีผูรั้บบริการ
ยอมรับ  หรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจทีจะจ่ายของ
ผูรั้บบริการ ทงันี เจตคติของผูรั้บบริการทีมีต่อราคาค่าบริการกบัคุณภาพของการบริการของแต่ละ
บุคคลอาจแตกต่างกนัออกไป 

3. สถานทีบริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมือผูรั้บบริการมีความต้องการย่อม
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาํเลทีตงั และการกาํจายสถานทีบริการใหท้วัถึง เพืออาํนวย
ความสะดวกแก่ผูรั้บบริการจึงเป็นเรืองสาํคญั 

4. การส่งเสริมแนะนาํบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดขึนไดจ้ากการได้ยิน
ขอ้มูลข่าวสาร หรือบุคคลอืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึงหากตรงกบั
ความเชือทีมีอยู ่ก็จะรู้สึกดีกบัการบริการดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการบริการ
ตามมาได ้

5. ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานบริการล้วนเป็นบุคคลทีมี
บทบาทสาํคญัต่อการปฏิบติังานบริการ ให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทงัสิน ผูบ้ริหารการบริการ
ทีวางนโยบายการบริการโดยคาํนึงถึงความสําคญัของผูรั้บบริการเป็นหลกั ยอ่มสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูรั้บบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานบริการหรือ
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พนักงานทีตระหนักถึงผูรั้บบริการเป็นสําคญั จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที
ผูรั้บบริการตอ้งการดว้ยความสนใจ เอาใจใส่อยา่งเตม็ทีดว้ยจิตสาํนึกของการบริการ 

6. สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ ส่วนมากจะชืนชมสภาพแวดลอ้มของการบริการทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบ
อาคารสถานที ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และการใหสี้สัน 

7. การบวนการบริการ วธีิการนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสําคญัใน
การสร้างความพึงพอใจ ประสิทธิภาพของการจดัการระบบบริการ ส่งผลให้การปฎิบติังานบริการมี
ความคล่องตวั และตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

สมิต สัชฌุกร (2542) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของผูใ้ชที้มีผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหว่างสิงทีได้รับกบัสิงทีคาดหวงั ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้เกิดจากความ
แตกต่างระหวา่งสิงทีไดรั้บกบัสิงทีคาดหวงั หากพิจารณาถึงความพึงพอใจของการบริการวา่จะเกิด
ความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ถา้ไดรั้บการบริการตาํกวา่ความคาดหวงัทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ แต่
ถา้ระดบัผลของการบริการสูงกวา่ความคาดหวงั ก็จะทาํให้เกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลทีไดรั้บจาก
บริการสูงกว่าความคาดหวงั ผูใ้ช้ก็จะเกิดความประทบัใจ ส่งผลให้ผูใ้ช้กลบัไปใช้บริการซําอีก 
กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการ คือ ภาวะการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ การรับรู้สิงทีได้รับจากการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับ
บริการหรือการให้บริการในระดบัทีตรงกับการรับรู้สิงทีคาดหวงัเกียวกบัการบริการนัน ซึงจะ
เกียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการและความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ 

การวดัความพงึพอใจ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2538) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจเป็นวิธีหนึงทีใชก้นัเพือ
ทราบผลของการให้บริการทีดีเลิศ ทีทาํให้ลูกคา้พึงพอใจเป็นสิงทีบริษทัเชือวา่มีคุณค่าและควรให้
ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลูกค้าในการให้บริการ ผู ้ให้บริการต้องมีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและไดผ้ลดีอยา่งต่อเนือง ดงันนั การสํารวจ
ความพึงพอใจ จึงเป็นเครืองมือสาํคญัในการบริหารจดัการในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
บริการของพนกังาน 

ภณิดา  ชัยปัญญา (2541) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจนันสามารถทาํได้หลายวิธี 
ดงัต่อไปนี 

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู ้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็นซึง
สามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบให้เลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว อาจ
ถามความพอใจในดา้นต่าง ๆ เพือให้ผูต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใชใ้นกรณีทีตอ้งการ
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ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างมาก ๆ วิธีนีนับเป็นวิธีทีนิยมใช้กนัมากทีสุดในการวดัทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตรวดัทศันคติ ซึงทีนิยมใช้ในปัจจุบนัวิธีหนึง คือมาตราส่วนแบบลิเคิร์ท
ประกอบดว้ยขอ้ความทีแสดงถึงทศันคติของบุคคลทีมีต่อสิงเร้าอยา่งใดอยา่งหนึงทีมีคาํตอบทีแสดง
ถึงระดบัความรู้สึก 5 คาํตอบ เช่น มากทีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยทีสุด 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการทีผูว้ิจยัจะตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีเป็นจริงมากทีสุด 

3. การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่
วา่จะแสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนีตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงั และสังเกตอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน วธีินีเป็นวธีิการศึกษาทีเก่าแก่และยงัเป็นทีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อเรืองใดเรืองหนึงในเชิง
ประเมินค่า ซึงจะเห็นได้ว่าแนวคิดเกียวกับความพึงพอใจนี เกียวข้องสัมพนัธ์กบัทศันคติอย่าง
แยกกันไม่ออก ดังนัน ความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ ซึงไม่
จาํเป็นตอ้งแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว ความพึงพอใจเป็นเพียง
ปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อสิงเร้าหรือสิงกระตุน้ ทีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ย
ของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมินวา่ เป็นในลกัษณะทิศทางบวก 
หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ ต่อสิงเร้าหรือสิงกระตุน้นนัก็ได ้

ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการ
เกียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตามลกัษณะของการบริการ และกระบวนการนาํเสนอบริการในวงจรของ
การให้บริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ซึงถา้ตรงกบัสิงทีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือ
ตรงกบัความคาดหวงัทีมีอยู ่หรือประสบการณ์ทีเคยไดรั้บบริการตามองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ก็
ย่อมจะนํามาซึงความพึงพอใจในบริการนัน แต่หากเป็นไปในทางตรงกันขา้ม สิงทีผูรั้บบริการ
ไดรั้บจริงไม่ตรงกบัการรับรู้ทีคาดหวงั ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และการ
นาํเสนอบริการได ้จึงสามารถแสดงเป็นภาพองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการได ้

 
3. ข้อมูลเกยีวกบัลกัษณะของศูนย์การค้าชุมชน 

ศูนยก์ารคา้ชุมชน คือรูปแบบธุรกิจดา้นการพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ โดยมุ่งเนน้ที
ศูนยก์ารคา้แบบเปิด (Open-air Shopping Center) จดัหาทีดินตามความตอ้งการของลูกคา้ และนาํมา
พฒันาเป็นศูนยก์ารคา้หรือโครงการทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีก เพือให้บริการเช่าพืนทีทงัระยะสัน
และระยะยาว ให้บริการบริหารโครงการและพืนทีส่วนกลาง จดัหาสถานทีประกอบการ และ
ให้บริการสาธารณูปโภค ตลอดอายสุัญญาเช่าพืนที การดาํเนินการของศูนยก์ารคา้ชุมชน ส่วนใหญ่
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จึงเป็นการดึงพนัธมิตรเข่ามาร่วมเช่าพืนทีทงัหมดโดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต
ต่างๆซึงถือวา่เป็นจุดสําคญัของการคา้ปลีกของศูนยก์ารคา้ชุมชน นอกจากนนัก็ยงัมีร้านอาหาร อีก
หลากหลายแบรนด์ (Brand) และร้านค้าทีน่าสนใจอีกมากมาย รวมถึงความบันเทิงก็ยงัมีส่วน
ร่วมกับศูนย์การค้าชุมชนซึงล้วนแล้วแต่ศูนย์การค้าชุมชนนันๆจะเป็นพันธมิตรกับใครซึง
ศูนยก์ารคา้ชุมชนก็มีความคล้ายกับห้างสรรพสินคา้แต่ต่างตรงทีมีขนาดเล็กกว่าสามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคได้มากกว่าและมีจุดประสงค์ทีต่างกนัออกไปโดยทีศูนยก์ารค้าชุมชนนันจะเน้นความ
สะดวกสะบายรวดเร็วและให้เขา้กบัไลฟ์สไตลข์องคนเมืองเป็นหลกัจึงไดรั้บความนิยมและโดดเด่น
มากในขณะนี (Moo Ja, 2556) 

จากจุดทีได้เปรียบของศูนย์การค้าชุมชนจึงถือเป็นช่องว่างทางการตลาดทีทําให้
ผูป้ระกอบการสามารถทาํศูนยก์ารคา้ขนาดเล็กได ้แมใ้นพืนทีเมืองนนัๆจะมีศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
อยูก่็ตามแต่ศูนยก์ารคา้ชุมชนก็ยงัไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนืองและมีแนวโนม้จะมากขึนเรือยๆจึง
ทาํให้ ผูป้ระกอบการรายใหญ่ของห้างสรรพสินค้าต่างๆ เริมให้ความสนใจและหันมาลงทุน
ทางดา้นนีซึงจะทาํใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงแน่นอน (Moo Ja, 2556) 

ถึงแม้ในปัจจุบันนีศูนย์การค้าชุมชน จะได้รับความนิยมและโดดเด่นมากจึงทาํให้
ผูป้ระกอบการต่างก็ให้ความสนใจและไดด้าํเนินการธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชน เพราะเล็งเห็นความ
ตอ้งการพืนฐานของคนในยุคนี รวมถึงความสะดวกสบายเรืองการเดินทาง ลว้นเป็นเหตุจูงใจให้
ผูป้ระกอบการตดัสินใจทีจะพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนทงัหลายการทาํศูนยก์ารคา้ชุมชนตงัแต่อดีตจน
ปัจจุบนัมีทงัประสบความสําเร็จ และความลม้เหลวซึงผูป้ระกอบการก็ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้น
ต่างๆของธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชนซึงลว้นมีผลต่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือ
ลูกคา้โดยตรงทงัสิน ซึงปัญหาของศูนยก์ารคา้ชุมชนทีสาํคญัมีดงันี 

1.ปัญหาดา้นการขาดประสบการณ์และขาดความรู้ 

ผูป้ระกอบการบางรายทาํธุรกิจนนัขาดทุนอนัเนืองมาจากขาดประสบการณ์และขาด
ความรู้ในดา้นต่างๆ การวางแผนไม่ดี การวางกลยุทธ์ไม่ดี รวมไปถึงการศึกษาขอ้มูลทางดา้นต่างๆ
ไม่ดีหรือไม่ถีถว้นในการศึกษาหาขอ้มูล จึงทาํให้ผูป้ระกอบการนนัขาดทุนไดก่้อนทีจะประกอบ
ธุรกิจนันควรต้องศึกษาถึงข้อมูลทังในด้านเชิงบวก และในด้านเชิงลบ เพือเป็นข้อมูลในการ
ประกอบธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชนใหเ้ป็นไปแนวทางทีถูกตอ้งหรือมีความเสียงนอ้ยทีสุด 

2. ปัญหาดา้นการเลือกทาํเลทีตงั (Location) 

การทาํศูนยก์ารคา้ชุมชนปัญหาทีสําคญันนัก็คือการเลือกทาํเลทีตงั นกัธุรกิจหลายคน
อาจประสบปัญหาเหล่านี ก็เพราะการเลือกทาํเลทีตงันนัสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพราะถา้เลือกทาํเลทีตงั
ไม่ดีนนัก็อาจทาํให้ตอ้งประสบปัญหาภาวะขาดทุนในอนาคตได ้และก็จะประสบกบัความลม้เหลว 
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ในทีสุด ดงันนัการเลือกทาํเลทีตงัก็มีปัญหาวา่ เราจะเลือกทาํเลทีไหนดี ทาํเลทีดีนนัควรมีลกัษณะ
อยา่งไร ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทีดีควรเป็นอยา่งไร จาํนวนประชากรในทาํเลนนัเป็นอยา่งไร ปัญหา
เหล่านีลว้นเป็นปัญหาสําหรับการเลือกทาํเลทีตงัทงัสิน ดงันนัการเลือกทาํเลจึงควรศึกษาถึงขอ้มูล
ต่างๆ ใหดี้ก่อนทาํการเลือกทาํเลทีตงั 

3. ปัญหาดา้นการออกแบบหรือการศึกษาถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม  
การออกแบบศูนยก์ารคา้ชุมชน  ในปัจจุบนันีเราตอ้งให้ความสําคญัไม่น้อยกว่าการ

เลือกทาํเลทีตงั และการออกแบบก็ถือหัวใจสําคญัเลยก็ว่าไดเ้พราะการออกแบบศูนยก์ารคา้ชุมชน
นนัจะสะทอ้นให้เห็นความเป็นเอกลกัษณ์ความโดดเด่นทีแตกต่าง ซึงจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี การออกแบบศูนยก์ารคา้ชุมชน จึงเป็นปัญหาสําหรับผูป้ระกอบการว่าจะ
ออกแบบให้เป็นในลกัษณะไหนถา้การออกแบบไม่ดีก็มีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ทาํให้
ผูป้ระกอบการตอ้งคิดออกแบบให้ถูกใจผูบ้ริโภค เพือเป็นจุดเด่นและสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคให้
สนใจและเกิดการเขา้ใชบ้ริการ หากแต่ผูป้ระกอบการออกแบบไม่ดีหรือไม่ถูกใจผูบ้ริโภคก็จะมีผล
ต่อการเขา้ใช้บริการหรืออาจจะเลือกเขา้ใช้บริการของคู่แข่งแทนทาํให้เราเสียฐานลูกคา้และส่วน
แบ่งทางการตลาดอยา่งน่าเสียดาย 

4.ปัญหาดา้นความน่าเชือถือ 

ความน่าเชือถือนันเป็นปัจจยัสําคญัของความไวว้างใจของผูบ้ริโภค และร้านคา้ขาย
ปลีก รวมไปถึงแบรนด์ ดังต่างๆ ถ้าความน่าเชือถือนันมีน้อยหรือไม่ดีก็จะประสบปัญหาด้าน
ผูบ้ริโภคทาํให้ผูบ้ริโภคไม่ไวว้างใจในก็จะมีผลกระทบต่อการเขา้ใชบ้ริการ และยงัทาํให้ร้านคา้ขาย
ปลีก และสินคา้แบรนด์ต่างๆไม่ไวว้างใจ ถา้มีความน่าเชือถือก็จะส่งผลให้มีการเขา้ใช้บริการของ
ผูบ้ริโภคนนัมากขึน  และร้านคา้ขายปลีกรวมถึงสินคา้แบรนดต่์างๆต่างก็อยากเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตร
ดว้ย ซึงทาํให้สามารถคดัสรรคร้์านคา้ขายปลีกและสินคา้แบรนดต่์างๆทีมีความน่าเชือถือและเป็นที
นิยมของผูบ้ริโภคมาเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัศูนยก์ารคา้ชุมชน เพือจะสร้างจุดดึงดูดผูบ้ริโภคให้เขา้
ใชบ้ริการ 

5. ปัญหาดา้นการหาพนัธมิตร เช่าพืนทีใน Mall 

การหาพนัธมิตรร้านคา้ขายปลีก และสินคา้แบรนดต่์างๆ ทีจะมาเช่าพืนทีในศูนยก์ารคา้
ชุมชนนนัก็เป็นปัญหาเหมือนกนัวา่ควรจะเลือกร้านคา้ปลีกใด หรือแบรนด ์(Brand) ใด มาเช่าพืนที 
เพราะตอ้งเลือกให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความสนใจของผูบ้ริโภคนนัคือเป้าหมาย
ของการหาพนัธมิตร ร้านคา้ขายปลีกและสินคา้แบรนด์ ต่างๆมาเช่าพืนทีใน และถา้หากถา้เลือกไม่
ตรงกบัความต้องการของผูบ้ริโภคและไม่สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคได้ดีอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ใช้
บริการก็จะนอ้ยและถา้ผูบ้ริโภคหนัไปใชบ้ริการของคู่แข่งก็จะทาํให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมาก



22 
 

เพราะจะตอ้งเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแลว้ ยงัทาํให้เสียฐานผูบ้ริโภคแถมตอ้งประสบปัญหาของ
การขาดทุนดว้ย  

6. ปัญหาดา้นการสร้างเงือนไข 

ปัญหาทีเกิดขึนก็คือการสร้างเงือนไขคือการสร้างเงือนไขทีทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมการคา้กบั
ศูนยก์ารคา้ชุมชน นนัเกิดความรู้สึกวา่ถูกเอาเปรียบ ไม่ยติุธรรม หรือมนัไม่ถูกตอ้ง ก็จะทาํใหร้้านคา้
ขายปลีกทีดีๆและแบรนด์ (Brand) ดังต่างๆ ไม่ยอมเข้าร่วมการค้าแล้วหันไปเข้าร่วมการค้ากับ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนอืนๆทีให้สร้างเงือนไขทีดีกวา่และยอมรับไดก้็จะทาํให้สูญเสียร้านคา้ขายปลีกที
ดีๆ และ แบรนด ์(Brand) ดงัต่างๆ ทีน่าเชือถือได ้

7. ปัญหาดา้นการตลาด 

ปัญหาทีเกิดขึนทางการตลาดของศูนยก์ารคา้ชุมชนนัน คือการไม่เอาใจใส่ เรืองการ 
โฆษณา ส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดต่างๆ  เท่าทีควร เวลาประสบปัญหาขึนมาก็จะทาํให้
ภาพพจณ์ ชือเสียงเสียหายแลว้จะส่งผลต่อความน่าเชือถือของผูบ้ริโภคและร้านคา้ขายปลีกรวมถึง
แบรนด ์(Brand) ดงัต่างๆ ได ้

8. ปัญหาดา้นผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหาร มีประสบการณ์หรือความเชียวชาญในสายงานคา้ปลีกทีน้อยหรือการบริหาร
และรวมไปถึงการวางกลยทุธ์ไม่ดีทาํใหเ้กิดปัญหาหลายๆ ดา้นตามมา 

9. ปัญหาดา้นภยัธรรมชาติ (สภาพอากาศ) 
เนืองจากปัจจุบนันนัไดมี้ปัญหาภยัธรรมชาติเกิดขึนบ่อยหลายแห่งทาํให้การเดินทางมา

เขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนไม่ราบรืน หรือผูบ้ริโภคบางรายหรือหลายรายตดัปัญหาโดยการไม่
มาเขา้ใชบ้ริการ ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงกบัศูนยก์ารคา้ชุมชน ทาํให้เกิดการขาดทุน และรวมไป
ถึงร้านคา้ขายปลีกสินคา้แบรนด์(Brand) ดงัต่างๆขอถอนออกจากการเป็นพนัธมิตรกบัศูนยก์ารคา้
ชุมชนได ้

10. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ   
เนืองจากเศรฐกิจมีความไม่แน่นอน มีขึนแลว้ก็มีลงมีลงแลว้ก็มีขึน จึงมีผลทาํให้การ

เขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคเปลียนไป ถา้เศรฐกิจดีก็มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากหรือปกติ 
และถา้เศรฐกิจไม่ดีผูบ้ริโภคก็ไม่ค่อยเขา้ใชบ้ริการหรือทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาเก็บหอมรอมริบไม่กลา้
ทีจะใชเ้งินกนั จึงส่งผลกระทบต่อศูนยก์ารคา้ชุมชน 

11. ปัญหาดา้นเทคโนโลยทีีเปลียนแปลง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวลาํทนัสมัยมากขึนก็ส่งผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคและ
อนาคตก็มีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีจะกา้วหน้ามากยิงขึนการทาํศูนยก์ารคา้ชุมชนนนัจึงประสบกบั
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ปัญหากบัคาํวา่ลา้สมยัหรือไม่ทนัสมยั ไม่สามารถตามเทคโนโลยีทีกา้วหนา้นนัไดท้นัซึงจะส่งผล
กระทบโดยตรงกบัพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการและยงัส่งผลกระทบไปอีกหลายๆ ด้านรวมไปถึง
ภาพพจน์ ชือเสียงดว้ย 

12. ปัญหาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

เนืองจากปัจจัยทางด้านต่างๆ  ของผู ้บริโภคไม่ว่า ความเป็นอยู่ทีดีขึน รวมไปถึง
เทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จะส่งผลให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคนนัเปลียนแปลงตามไป
ดว้ยทาํให้ศูนยก์ารคา้ชุมชน นนัตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดล้าํบากหรือเชืองช้านนัเอง และถ้า
เป็นอย่างนีก็จะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ทนัและผูบ้ริโภคไม่สามารถ
ยอมรับไดก้็จะส่งผลใหศู้นยก์ารคา้ชุมชน นนัหมดความนิยมลงไป 

 

4. ข้อมูลเกยีวกบัศูนย์การค้าชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 
ศูนยก์ารคา้ชุมชนเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ก่อตงัขึนโดยบริษทั สุวรรณ ราชพฤกษ ์

ปาร์ค จาํกดั เป็นหนึงในบริษทัในเครือของกลุ่มบริษทั สุวรรณอุตสาหกรรมปันทอ จาํกดั ซึงดาํเนิน
ธุรกิจสิงทอมานานกว่า 40 ปี  มูลค่ากิจการรวมกว่า 4,700 ล้านบาท  ก่อตังโดยท่านประธาน
กรรมการบริหาร คุณ  กิตติ  พงษ์ศักดิ  โดยได้เล็งเห็นถึงโอกาศในการขยายกิจการสู่ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์โดยในปี พ.ศ. 2538 ไดเ้ปิดบริการอาคารสาํนกังานให้เช่าบนถนนสาทร ภายใตชื้อ 
Suwan Tower และในปี พ.ศ. 2546 ไดข้ยายกิจการสู่ธุรกิจโรงแรมและบริการ โดยเปิดให้บริการ ณ 
ซอยตน้สน ถนน เพลินจิต ภายใตชื้อ Bliston Suwan Parkview ปัจจุบนัดาํเนินงานมากกวา่ 6 ปี และ
ดว้ยความสําเร็จจากการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นมืออาชีพตลอดมา สืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกไดเ้ริมขยาย
งานเขา้สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ต็มตวั โดยการลงทุนสร้างสนามกอล์ฟระดบัแชมป์เปียนชิป 18 
หลุม ภายใตชื้อ Suwan Goft & Country Club เคยใชแ้ข่งขนัระดบัเอเชียนทวัร์ เมือปี พ.ศ. 2551 และ 
พ.ศ. 2552 บริษทั สุวรรณ ราชพฤกษ ์ปาร์ค จาํกดั ก่อตงัขึนมาโดยมีวตถุประสงคเ์พือให้บริการศูยน์
การคา้ทีร่มรืน ทนัสมยั สะดวกสบาย ตอบสนองทุกความตอ้งการของทุกคนทุกวยั ในยา่นถนนราช
พฤกษ ์ปินเกลา้ ตลิมชนั พุทธมณฑล บางบวัทอง และเขตพืนทีโดยรอบ (เดอะ เซอร์เคิล, 2555) 

เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ตงัอยู่บนถนน ราชพฤกษ์เลยซอย ราชพฤกษ์ 15 ไปเพียง
เล็กนอ้ย ซึงบริเวณนีเริมมีพืนทีทีถูกพฒันาขึนมาอยา่งต่อเนือง มีทงัร้านคา้และหมู่บา้นกระจายกนั
ไปโดยรอบ ลกัษณะของโครงการมีการออกแบบไปทาง Modern ผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมของ
สิงก่อสร้างทางยุโรป พร้อมกนันนัยงัคาํนึงถึงเรืองราวความสะดวกสบายของการเดินชม ช้อปปิง 
การจดัวางทีมีรูปแบบ โดยยงัคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นจุกศูนยร์วม (The Circle) ทีเหมาะสําหรับ
ทุกเพศทุกวยั โดยภายในศูนยก์ารคา้ชุมชเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ จะรวมเอาร้านคา้ แฟรนไชว ์
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ร้านอาหารชือดงั อาทิเช่น ไอสตูดิโอ เอ็มเคสุกี คาซะ ไดโซะ ร้านหนงัสือนายอินทร์ ฯลฯ รวมไป
ถึงหน่วยงานบริการต่างๆ เช่น ร้านรับจดัดอกไม ้ร้านบริการซัก-รีด และธนาคาร (เดอะ เซอร์เคิล, 

2555) 

ดว้ยลกัษณะของศูนยก์ารคา้ชุมเดอะ เซอร์เคิล  ราชพฤกษ์ ทีสวยงามและมีสิงอาํนวย
ความสะดวกครบครัน จึงทาํให้ทีนีเป็นจุดนัดพบ สถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงผูที้มาเป็นครบ
ครัว มากับคู่รัก พบปะเพือนฝูง หรือแม้แต่มาเดินเล่นคนเดียวก็สามารถทาํได้ อีกทังด้วยการ
ออกแบบทีพิถีพิถนัทุกรายละเอียดจึงทาํให้ทุกๆมุมของเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เป็นสถานทีให้ผู ้
ทีมาเทียวสามารถถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นทีระลึก 

การประชาสัมพนัธ์ของเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์มีการทาํอยา่งต่อเนืองโดยมุ่งเนน้ไป
ทีกลุ่มลูกคา้เป็นหลกั เช่น มีทีมงานคอยทาํประชาสัมพนัธ์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ และยงัคอย
ตอบคาํถาม ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆใหก้บักลุ่มลูกคา้อยูต่ลอดเวลา และทางโครงการมีการจดั
งานกิจกรรมเพือเรียกผูใ้ช้บริการอย่างสมาํเสมอทุกๆเดือน หรือตามวนัสําคญัต่างๆของไทยและ
สากลตลอดทงัปี ทงังานลอยกระทง งานวนัคริสมาสต ์อีเวน้ทเ์พือคู่รักในวนัวาเลนไทน์ โดยแต่ละ
การจดังานนนัมีการตงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายค่อนขา้งชดัเจน โดยสังเกตไดจ้ากรูปแบบของการจดังาน
ในแต่ละครัง การแสดงต่างๆ งานคอนเสิร์ตทีใช้ผูแ้สดงทีสามารถชมไดท้งัวยัรุ่นและครอบครัว 

(ศูนยร์วมทาํเลขายของ, 2557) 

ภายในศูนยก์ารคา้ชุมชนเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์จะแบ่งโซนพืนทีของร้านคา้หลกัๆ
ออกทงัหมด 4 โซน โดยใชเ้ส้นถนนแต่ละเส้นเชือมต่อกนัเป็นแนวลกัษณะของพืนที ถนนเส้นแรก
คือ Main Street ทางสายหลกัทีเริมตน้ตงัแต่บริเวณดา้นหน้าทางเขา้สู่โครงการจนมาถึงดา้นในตรง
ลานจอดรถ บริเวณสองขา้งทางของถนนเส้นนีจะมีร้านคา้ประเภททีคอยให้บริการตลอด 24 ชวัโมง 
ตงัอยู ่หรือเรียกอีกชือวา่โซน Oasis Point ทีพกัในยามคาํคืน ต่อมาจะเป็น Basil Street ทีอยูด่า้นซ้าย
ของโครงการเป็นทางเดินสายต่อจากบริเวณทางเขา้ทีสองขา้งทางจะรายลอ้มไปดว้ยร้านอาหารชือ
ดัง ร้านค้า ร้านแฟรนไชส์ขายสินค้าหรือบริการไวค้อยบริการ Orchid Street เป็นเส้นทางทีอยู่
ทางด้านขวาทีจะพาไปยงัโซนของกิจกรรมต่างๆสําหรับครอบครัว สุดทา้ยคือ Fern Finale ถนน
กลางโครงการ เป็นทางดินทีอยู่ในโซนของร้านค้าประเภทแฟนชัน  เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครืองประดบั สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆจะอยูบ่ริเวณนี (ศูนยร์วมทาํเลขายของ, 2557) 
 
5. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

ชวลันุช สินธรโสภณ (2553)  ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการ
ร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการใช้
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บริการทีร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัคือ ผูที้ใชบ้ริการ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามแบบบังเอิญเป็น
เครืองมือในการเก็บขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ One Way 

Anowa ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท สถาณภาพโสด และมีมูลค่าการซือสินคา้ต่อ
ครัง ครังละ 1-100 บาท ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจหน่ายมีค่าเฉลียนเท่ากบั 3.90 และปัจจยัทีส่งผล
กระทบต่อการใชบ้ริการนอ้ยทีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉลียนเท่ากบั 3.46 

เมตตา เศวตเลข   (2539) ได้ศึกษาเรืองความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อแหล่ง
ท่องเทียวประเภทนนัทนาการ: ศึกษาเฉพาะกรณีสวนสัตวดุ์สิตพบวา่นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจ
ต่อสวนสัตวดุ์สิตในภาพรวมระดบัปานกลางเมือจาํแนกความพึงพอใจออกเป็นแต่ละด้านพบว่า
นักท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อระยะห่างจากกลุ่มข้างเคียงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิง
อาํนวยความสะดวกในระดบัปานกลางปัญหาความตอ้งการของนกัท่องเทียวคือนกัท่องเทียวบาง
กลุ่มตอ้งการให้ขยายพืนทีของสวนสัตวดุ์สิตและเพิมจาํนวนสวนสัตวข์องรัฐบาลให้มากขึนและ
ปัญหาอีกประการหนึงของการพฒันาสวนสัตวดุ์สิตคืองบประมาณน้อยหรือบางปีไม่ไดเ้ลยตอ้งใช้
รายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัรมาใชซึ้งทาํใหไ้ม่เพียงพอกบัการพฒันา 

อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการของ
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคโดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจากผูบ้ริโภคทีมาใช้บริการ
ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแคในช่วงเดือนมีนาคมพ.ศ.2554 จาํนวน 400 คนวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยอาศยัสถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบไคสแควร์ผลการศึกษาพบวา่ผูม้า
ใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมากกวา่เพศชายและมาใชบ้ริการทีหา้งเดอะมอลลบ์างแคสองสัปดาห์
ครังส่วนใหญ่มาใช้บริการในช่วงวนัหยุด เสาร์ และอาทิตย ์มาใช้บริการเพราะสินคา้มีคุณภาพมาก
ทีสุดปัญหาทีพบเมือไปใช้บริการคือไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าได้มากทีสุดสําหรับผลการ
ทดสอบนยัสําคญัทางสถิติพบว่าการใช้บริการห้างสรรพสินคา้กบัอายุสถานภาพและรายได้นนัมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในขณะทีการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัรายได้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและในทางตรงขา้มการส่งเสริมการขายเป็นไม่มีความสัมพนัธ์กบัอายแุละ
สถานภาพข้อเสนอแนะคือควรมีการปรับปรุงแก้ไขทางเข้า-ออกห้างเพราะอยู่ใกล้ไฟแดงมาก
เกินไปควรมีการทาํแผนโฆษณาทางการตลาดมาให้กวา่นีควรปรับปรุงห้องนาํให้สะอาดมากกวา่นี
ควรจดัอบรมเกียวกบัการให้บริการไม่ควรจะยา้ยร้านเช่าในห้างบ่อยเกินไปและอยากให้มีของแถม
เยอะๆ 
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นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคอมมู
นิตี มอลล์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของความพึงพอใจใน
ลกัษณะทางกายภาพ ความน่าสนใจในการบริการ ความคุม้ค่าในตวัเงิน และประสบการณ์การซือ
สินคา้ทีมีผลต่อการใชบ้ริการคอมมูนิตี มอลลข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิง
สาํรวจ และใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ซึงกลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคทีมาใช้
บริการคอมมูนิตี มอลล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานใชก้าร
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ผล
การศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าสนใจในการบริการ และดา้น
ความคุ้มค่าในตัวเงินร่วมกัน สามารถทาํนายประสบการณ์การซือสินค้าของผูบ้ริโภค อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และประสบการณ์การซือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถทาํนายความถี
และจาํนวนชวัโมงในการมาใชบ้ริการคอมมูนิตี มอลล ์ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย ์(2554) ศึกษาปัจจยัความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเทียวไทยทีมีต่อตลาดนาํคลองลดัมะยมในเขตตลิงชนั กรุงเทพมหานครประชากรทีใช้ใน
การวิจัยคือ นักท่องเทียวชาวไทยทีมาเทียวตลาดนําคลองลัดมะยม จาํนวน  400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติทีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติ t-test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีมีสองกลุ่ม ถา้มากกวา่สองกลุ่มใช ้One Way 

Anovaหากพบความแตกต่างใช้ LSD และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสองตวัแปรสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตาํกว่าหรือ
เทียบเท่า 20 ปี การศึกษาระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่า สภาณภาพโสด อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
และมีรายไดต้าํกวา่หรือเทียบเท่า 10,000 บาท วตัถุประสงตใ์นการเดินทางคือการผกัผอ่นหยอ่นใจ 
ผูร่้วมเดินทางเป็นญาติหรือบุคคลในครอบครัว การเดินทางใช้รถยนต์ ช่วงเวลาวนัอาทิตย ์และมี
ค่าใช้ จ่ายมากกว่า 500 บาทขึนไป  ผลกรทดสอบความคาดหวังและความพึงพอใจพบว่า 
นกัท่องเทียวมีความคาดหวงัสูงกวา่ความพึงพอใจ และความคาดหวงัมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาดในระดบัปานกลาง 

เกศรา จนัทร์จรัสสุข  (2555) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินคา้และใช้
บริการในห้างเทสโก้ โลตสั ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัคือ 
ผูบ้ริโภคทีซือสินคา้และใช้บริการทีห้างเทสโก ้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่อร้อยละ 



27 
 

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Chi-square ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตาํกว่า
หรือเท่ากับ 30 ปี การศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน รายได้ต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาซือสินคา้เนืองจากมีสินคา้
หลากหลาย เดินทางสะดวก ความถีในการซืออยูที่ 1-2 ครังต่อเดือน จาํนวนเงิน 501-1,000 บาท 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์  มีวตัถุประสงคคื์อ 1.) เพือ
ศึกษาความพึงพอใจ ด้านร้านอาหาร  ด้านความปลอดภยั และด้านสิงอาํนวยความสะดวกของ
ผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราช
พฤกษ ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2.) เพือศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา  เดอะ เซอร์เคิล 
ราชพฤกษ์ 3.) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริกาศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ การวิจยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจผูบ้ริโภค ในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ และใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจยัทีผูว้ิจยั
สร้างขึน  เพือการวิเคราะห์และแสดงผลการวิจัยเป็นจาํนวนร้อยละ และทําการวิจัยแยกตาม
วตัถุประสงคเ์พือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
ประชากรทใีช้ในการวจัิย 

ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ ผูบ้ริโภคทีมาใช้บริการศูนยก์ารค้าชุมชน เดอะ 
เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ ทีมีอายตุงัแต่ 18 ปีขึนไป ตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 
 
ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 

เดอะ เซอร์เคิล  ราชพฤกษ์ จาํนวนทงัสิน 400 คน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั มีขนัตอนการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน (infinite population) โดยคาํนวณขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของการคาํนวณกาํหนดขนาดของกาํหนดค่าความเชือมนั 95% และค่าความ
คาดเคลือนไม่เกิน 5% โดยใชสู้ตรของW.G. Cochran (1953) ดงันี 
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   สูตร      N = P (1-P) Z2 
     d2 
   แทนค่า N = 0.5 (1- 0.5) (1.96)2 
      (0.05)2 
   N = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 

จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัท่ากบั 384 คน ดงันนัเพือป้องกนัความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงไดมี้การสํารองกลุ่มตวัอยา่งเพิมจาํนวน 
15 คน รวมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทงัสินเท่ากบั 400 คน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนี ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
(Non-probaility Sampling) และจะใช้วิธี สุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคทีเขา้มาใช้บริการทียินดีและเต็มใจในการให้ขอ้มูลครบ 400 คน โดยการแจก
แบบสอบถามบริเวณดา้นหนา้ร้าน เอส แอนด ์พี ซึงเป็นจุดทีใกลก้บัจุดประทบัตราบตัรจอดรถ และ
มีผูบ้ริโภคเดินผา่นเป็นจาํนวนมาก 

 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

เค รืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามทีผู ้วิจ ัยส ร้างขึน
ประกอบดว้ย  ส่วน ดงันี 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคล เป็นขอ้คาํถามปลายปิด
โดยในแต่ละขอ้ให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลียต่อเดือน 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ตามแนวทางของลิเกิร์ต (Likert’sScale) โดยในแต่ละ
ขอ้ใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว วดัระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ ดงันี 
  คะแนน     หมายถึง  มากทีสุด   
  คะแนน   หมายถึง  มาก 
  คะแนน     หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนน     หมายถึง  นอ้ย 
  คะแนน     หมายถึง               นอ้ยทีสุด 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ในการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ โดยอ้างอิงจากส่วนประสมทาง
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การตลาด ลกัษณะของแบบสอบถามผูว้ิจยัใช้มาตรการวดัแบบ Rating Scale  ระดบั ตามมาตรวดั
แบบลิเกิร์ต (Likert’sScale) เป็นการวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซึงมีเกณฑ์ในการให้
คะแนน ดงันี 
  คะแนน     หมายถึง  มากทีสุด 
  คะแนน   หมายถึง  มาก 
  คะแนน     หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนน     หมายถึง  นอ้ย 
  คะแนน     หมายถึง               นอ้ยทีสุด 

เกณฑ์การประเมินค่าวดัระดบัความพึงพอใจแบ่งเป็น  ระดบั การแปลความหมาย
ค่าเฉลีย โดยผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการของ เบสท ์(Best. อา้งถึงใน บุญเรือน เนืองอมัพร, ) ใชเ้กณฑ์
ประเมิน ดงันี 
  ระดบัคะแนน  . - .   หมายความวา่  มากทีสุด 
  ระดบัคะแนน  . - .   หมายความวา่  มาก 
  ระดบัคะแนน  . - .   หมายความวา่  ปานกลาง 
  ระดบัคะแนน  . - .   หมายความวา่  นอ้ย 
  ระดบัคะแนน  . - .   หมายความวา่  นอ้ยทีสุด 

ส่วนที  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม ลักษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-
Ended) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 0 คน โดยใช้แบบแผนการสุ่มตวัอย่างไม่ใช้

ทฤษฎีความน่าจะเป็น  (Non-probaility Sampling) และจะใช้วิธี สุ่มแบบสะดวก  (Convenience 
Sampling) ตามทีระบุไวข้า้งตน้ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้ความในแบบสอบถามเองโดย
ใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน มีผูเ้ก็บขอ้มูลเป็นผูช่้วยผูว้ิจยัในการเก็บขอ้มูลในครังนีดว้ย ซึงผู ้
เก็บข้อมูลได้รับการอบรมจากผู ้วิจัย และมีการตรวจสอบความครบถ้วน  ความถูกต้องของ
แบบสอบถามทนัทีทีไดรั้บแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถามทุกราย ก่อนนาํแบบสอบถาม
ไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามซึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามทีระบุไวข้า้งตน้ 

 
 



31 
 

ข้อมูลทุติยภูมิ( Secondary data)  
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตาํรา บทความทางวิชาการ เอกสาร รายงานการวิจยั 

วารสารต่างๆ และเวบ็ไซต ์เป็นขอ้มูลทีทาํการศึกษาจากแหล่งต่างๆทีเกียวขอ้งโดยการเก็บขอ้มูลนี
เพือใหท้ราบถึงแนวความคิดทฤษฎีทีจะนาํมาใชร้วมถึงรายละเอียดต่างๆทีเกียวขอ้งเพือเป็นแนวทาง
ในการวจิยั 
 
การทดสอบเครืองมือวจัิย 

ในการสร้างเครืองมือวจิยัมีขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี 
1. การทบทวนวรรณกรรม เพือสามารถนาํแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งในเรืองของ

ส่วนประสมทางการตลาด ซึงเป็นปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู ้บริโภคในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์เพือกาํหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม 

. นาํแบบสอบถามซึงเป็นเครืองมือการวิจยัไปปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบ
ความครอบคลุมและความถูกตอ้งของเนือหา รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 

. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแล้วให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  คนขึนไป
ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม
แต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค์ (Index of Item – Objective   Congruence : IOC) หรือค่าดชันี IOC (ประสพชัย 
พสุนนท์, 2555 ) รายละเอียดค่าดัชนี IOC มีดงันี คือ หากผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าขอ้คาํถามมี
ความเหมาะสม คะแนนเท่ากบั   แต่หากผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา่ขอ้คาํถามมีความไม่เหมาะสม 
คะแนนเท่ากบั  -  หากผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นวา่ไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมของขอ้คาํถาม คะแนน
เท่ากบั สําหรับการพิจารณาวา่ขอ้คาํถามนนัมีความเทียงตรงหรือไม่ จะพิจารณาจากค่าดชันี IOC  ทีมี
ค่ามากกวา่ .  ขึนไป (ประสพชยั พสุนนท,์ ) 

. นาํแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิทีแกไ้ขเรียบร้อยและปรับปรุง
ให้สมบูรณ์แลว้  นาํมาทดสอบหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการหาค่า
สัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.9  (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ) 

. นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ไปเก็บตวัอย่าง จาํนวน 400 ราย เพือ
นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 0 ราย นาํมาวิเคราะห์

ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS (Statistical Package for Social Science) สําหรับค่า
นยัสําคญัทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลครังนีกาํหนดไวที้ระดบันยัสําคญั .  เมือวิเคราะห์
แลว้ผูว้ิจยัไดน้าํมาเสนอผลการศึกษา โดยเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนาประกอบตารางการอธิบายขอ้มูล 
โดยแสดงค่าของขอ้มูลดงันี 

. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเ้ฉลียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพือหาค่าความถี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการทาํงาน ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ โดยใชค้่าคะแนนเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (StandarDeviation) 

.  วิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเดอะ เซอร์เคิล ราช
พฤกษ์ ไดแ้ก่ ดา้นร้านอาหาร ดา้นความปลอดภยั และ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก โดยจะใช้การ
แจกแจงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 

4.  วิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ โดยใช้ t-test และ F-test ชนิดทางเดียว (One 
Way ANOVA) และ ทดสอบปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมี
ผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์โดยการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)   

5.  การนาํเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํเสนอในรูปแบบ
ของตารางพร้อมทงัแปลผล 
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บทท ี4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
ความพึงพอใจ ดา้นร้านอาหาร  ดา้นความปลอดภยั ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด และศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราช
พฤกษ ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน จากนนันาํไปวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ซึงผูว้ิจยัขอนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ 
ดงันี 

ส่วนที 1 ปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี (Frequency; n) และค่า
ร้อยละ (Percentage, %) 

ส่วนที 2 ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภค วเิคราะห์
โดยหาค่าความถี (Frequency; n) ค่าร้อยละ (Percentage, %) ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นความพึงพอใจในการ
ใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภค จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ด้วยตวัสถิติ (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ย LSD (Least Significant 
Difference) และ 

ส่วนที 3 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยหาค่าความถี 
(Frequency; n) ค่าร้อยละ (Percentage, %) ค่าเฉลีย ( ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที 4 การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั 
(Multiple Regression Analysis) สําหรับหาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน โดยกาํหนดค่านยัสําคญั (Significance) ทีระดบั < 0.05 หรือระดบัค่าความ
เชือมนัทางสถิติทีร้อยละ 95 
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สัญลกัษณ์ทางสถิติ 
n  แทน จาํนวนตวัอยา่ง 

  แทน ค่าเฉลีย 
S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติ t ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
F  แทน ค่าสถิติ F ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
R  แทน สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
R2  แทน กาํลงัสองของค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
Adjusted R2 แทน ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณทีปรับแก ้
*  แทน ความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
Sig.  แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติ 
B  แทน ค่าสัมประสิทธิการถดถอยไม่ปรับมาตรฐาน 
Beta  แทน  ค่าสัมประสิทธิถดถอยมาตรฐานของตวัแปร 
X1  แทน ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ 
X2  แทน ความพึงพอใจดา้นราคา 
X3  แทน ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
X4  แทน ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด 
X5  แทน ความพึงพอใจดา้นบุคลากร 
X6  แทน ความพึงพอใจดา้นกระบวนการในการทาํงาน 
X7  แทน ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
Y  แทน ความพึงพอใจโดยรวม 
Y1  แทน ความพึงพอใจดา้นร้านอาหาร 
Y2  แทน ความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั 
Y3  แทน ความพึงพอใจดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
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ส่วนท ี1 ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล  
แสดงผลการศึกษาเกียวกบัปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลการศึกษาดงันี 
 

ตารางที 1 จาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
(n = 400) 

ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 128 32.00 
หญิง 272 68.00 
รวม 400 100.00 
อายุ 
ตาํกวา่ 20 ปี 39 9.75 
21-30 ปี 215 53.75 
31 - 40 ปี 120 30.00 
41 ปีขึนไป 26 6.50 
รวม 400 100.00 
สถานภาพ 
โสด 373 93.25 
สมรส 25 6.25 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2 0.50 
รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 54 13.50 
ปริญญาตรี 318 79.50 
ปริญญาโท 26 6.50 
สูงกวา่ปริญญาโท 2 0.50 
รวม 400 100.00 
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ตารางที 1 จาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
(n = 400) 

ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 41 10.25 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 96 24.00 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 231 57.75 
ธุรกิจส่วนตวั 32 8.00 
รวม 400 100.00 
รายได้ต่อเดือน 
ตาํกวา่ 10,000 บาท 69 17.25 
10,001 - 20,000 บาท 264 66.00 
20,001 - 30,000 บาท 54 13.50 
30,001 ขึนไป 13 3.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายลกัษณะทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง ด้าน

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดด้งันี 
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.75 รองลงมาอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายตุาํกวา่ 20 ปี จาํนวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอาย4ุ1 ปีขึนไป จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามลาํดบั 

สถานภาพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโสด จาํนวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.25 
รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั 

ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 318 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมามีการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 
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ปริญญาโท จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั 

อาชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จาํนวน 231 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 
นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.00 

รายได้ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 
 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีรายไดต้าํกว่า ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  รายไดร้ะหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีรายได้ ,  
บาทขึนไป จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 
 
ส่วนท ี2 ระดับความพงึพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนของผู้บริโภค 

 
ตารางที 2 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการใชบ้ริการ  
 ดา้นร้านอาหาร 

(n=400) 

ด้านร้านอาหาร 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปล
ผล น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มากทสุีด 

1.รสชาติอาหารถูกปาก 1 5 8 170 216 4.49 0.63 มาก 
  (0.25) (1.25) (2.00) (42.50) (54.00)    
2.คุม้ค่ากบัราคา 0 5 52 194 149 4.22 0.71 มาก 
  (0.00) (1.25) (13.00) (48.50) (37.25)    
3.มีร้านใหเ้ลือกหลากหลาย 0 5 11 144 240 4.55 0.62 มาก

ทีสุด (0.00) (1.25) (2.75) (36.00) (60.00)   
4.ใชว้ตัถุดิบมีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภยั  

0 1 21 238 140 4.29 0.57 มาก 
(0.00) (0.25) (5.25) (59.50) (35.00)    

5.พนกังานมีความ
กระตือรือร้น เตม็ใจ
บริการ  

0 2 15 364 19 4.00 0.32 มาก 
(0.00) (0.50) (3.75) (91.00) (4.75)    

รวม 4.31 0.26 มาก 
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จากตารางที  2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ด้าน
ร้านอาหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.31 และ S.D. = 0.26) เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ มีร้านให้เลือกหลากหลาย อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( = 4.55 และ S.D.= 0.62) และ
ขอ้ทีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ รสชาติอาหารถูกปาก (  = 4.49 และ S.D.= 0.63) ใชว้ตัถุดิบมีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภัย  (  = 4.29 และ S.D.= 0.57) คุ ้มค่ากับราคา (  = 4.22 และ S.D.= 0.71) และ
พนกังานมีความกระตือรือร้น เตม็ใจบริการ (  = 4.00 และ S.D.= 0.32) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 3 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ  
 ดา้นความปลอดภยั 

(n=400) 

ด้านความปลอดภัย 
ระดบัความคดิเห็น 

   S.D. แปล
ผล น้อยทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มากทสุีด 

1.มีเจา้หนา้ทีดูแลรักษา
ความปลอดภยั  

0 0 15 170 215 4.50 0.57 มาก
ทีสุด (0.00) (0.00) (3.75) (42.50) (53.75)   

2.มีกลอ้งวงจรปิดสามารถ
ใชง้านไดป้กติ  

0 6 377 16 1 3.03 0.25 ปาน
กลาง (0.00) (1.50) (94.25) (4.00) (0.25)   

3.สนามเด็กเล่นมีความ
ปลอดภยั  

11 19 290 78 2 3.10 0.60 ปาน
กลาง (2.75) (4.75) (72.50) (19.50) (0.50)   

4.มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบืองตน้  

0 1 246 150 3 3.39 0.51 ปาน
กลาง (0.00) (0.25) (61.50) (37.50) (0.75)   

5.บริการบตัรจอดรถ 
ป้องกนัการสูญหาย  

1 0 0 51 348 4.86 0.39 มาก
ทีสุด (0.25) (0.00) (0.00) (12.75) (87.00)     

รวม 3.78 0.22 มาก 
 

จากตารางที 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ด้านความ
ปลอดภยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.78 และ S.D. = 0.22) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ บริการบตัรจอดรถ ป้องกนัการสูญหาย อยู่ในระดับมากทีสุด ( = 4.86 และ 
S.D.= 0.39) ขอ้ทีอยู่ในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ มีเจา้หน้าทีดูแลรักษาความปลอดภยั (  = 4.50 และ 
S.D.= 0.57) และขอ้ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองตน้ (  = 3.39 และ 
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S.D.= 0.51) สนามเด็กเล่นมีความปลอดภัย (  = 3.10 และ  S.D.= 0.60) และมีกล้องวงจรปิด
สามารถใชง้านไดป้กติ (  = 3.03 และ S.D.= 0.25) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 4 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ  
 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

(n=400) 

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก 
ระดบัความคดิเห็น 

   S.D. แปล
ผล น้อยทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มากทสุีด 

1.มีบริการหอ้งนาํเพียงพอ
กบัผูใ้ชบ้ริการ  

0 2 31 144 223 4.47 0.66 มาก 
(0.00) (0.50) (7.75) (36.00) (55.75)    

2.สิงอาํนวยความสะดวก
อืนๆ เช่น ธนาคาร ร้านถ่าย
เอกสาร โรงเรียนสอนโยคะ  

0 2 324 74 0 3.18 0.40 ปาน
กลาง (0.00) (0.50) (81.00) (18.50) (0.00)   

3.มีพืนทีใหน้งัพกัผอ่น 0 0 27 224 149 4.31 0.59 มาก 
  (0.00) (0.00) (6.75) (56.00) (37.25)    

4.ทีจอดรถ และทางเดิน
สาํหรับคนพิการ  

0 0 366 33 1 3.09 0.29 ปาน
กลาง (0.00) (0.00) (91.50) (8.25) (0.25)   

5.เจา้หนา้ทีสามารถให้
คาํแนะนาํขอ้มูลได ้ 

0 0 182 198 20 3.60 0.58 มาก 
(0.00) (0.00) (45.50) (49.50) (5.00)    

รวม 3.73 0.22 มาก 
 
จากตารางที 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ด้านสิง

อาํนวยความสะดวกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73 และ S.D. = 0.22) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่
ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มีบริการห้องนําเพียงพอกบัผูใ้ช้บริการ อยู่ในระดบัมาก ( = 4.47 และ 
S.D.= 0.66) ข้อทีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีพืนทีให้นังพกัผ่อน (  = 4.31 และ S.D.= 0.59) และ
เจา้หน้าทีสามารถให้คาํแนะนําขอ้มูลได้ (  = 3.60 และ S.D.= 0.58) ขอ้ทีอยู่ในระดบัปานกลาง 
ได้แก่ สิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ เช่น ธนาคาร ร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนสอนโยคะ (  = 3.18 
และ S.D.= 0.40) และทีจอดรถ และทางเดินสาํหรับคนพิการ (  = 3.09 และ S.D.= 0.29) ตามลาํดบั 
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ตารางที 5 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
 ชุมชนโดยรวมและรายดา้น 

(n=400) 
ความพงึพอใจ    S.D. แปลผล ลาํดับ 

ดา้นร้านอาหาร 4.31 0.26 มาก 1 
ดา้นความปลอดภยั 3.78 0.22 มาก 2 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 3.73 0.22 มาก 3 

รวม 3.94 0.14 มาก - 
 
จากตารางที 5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนยก์ารคา้

ชุมชนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.94 และ S.D.= 0.14) เมือพิจารณารายดา้น เรียงจากมากไป
น้อย  พบว่าด้านร้านอาหารมีค่าเฉลียมากทีสุด  อยู่ในระดับมาก  (  = 4.31 และ S.D.= 0.26) 
รองลงมาคือด้านความปลอดภยั อยู่ในระดบัมาก (  = 3.78 และ S.D.= 0.22) และดา้นสิงอาํนวย
ความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.73 และ S.D.= 0.22) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 6 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนก 
 ตามเพศ 

(n=400) 
ความพงึพอใจของ

ผู้บริโภค เพศ จํานวน  S.D. t Sig. 

ดา้นร้านอาหาร ชาย 128 4.30 0.26 -0.23 0.822 
หญิง 272 4.31 0.26   

ดา้นความปลอดภยั ชาย 128 3.79 0.20 0.60 0.549 
หญิง 272 3.77 0.22   

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ชาย 128 3.77 0.24 2.44 0.015* 
หญิง 272 3.71 0.22   

โดยรวม ชาย 128 3.95 0.14 1.433 0.153 
หญิง 272 3.93 0.15   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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จากตารางที 6 สรุปไดว้า่เพศทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 โดยเพศชายมีระดบัความคิดเห็นดา้นสิงอาํนวยความสะดวกมากกวา่เพศหญิง 

 
ตารางที 7 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนก 
 ตามอาย ุ

(n=400) 
ความพงึพอใจ อายุ จํานวน  S.D. F Sig. 
ดา้นร้านอาหาร ตาํกวา่ 20 ปี 39 4.27 0.33 0.943 0.420 

21-30 ปี 215 4.30 0.26 
31 - 40 ปี 120 4.33 0.24 

41 ปีขึนไป 26 4.35 0.27 
รวม 400 4.31 0.26 

ดา้นความปลอดภยั ตาํกวา่ 20 ปี 39 3.75 0.18 0.753 0.521 
21-30 ปี 215 3.79 0.23 

31 - 40 ปี 120 3.76 0.21 
41 ปีขึนไป 26 3.80 0.19 

รวม 400 3.78 0.22 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ตาํกวา่ 20 ปี 39 3.74 0.24 1.781 0.150 

21-30 ปี 215 3.71 0.22 
31 - 40 ปี 120 3.75 0.23 

41 ปีขึนไป 26 3.80 0.20 
รวม 400 3.73 0.22 

โดยรวม ตาํกวา่ 20 ปี 39 3.92 0.17 1.422 0.236 
21-30 ปี 215 3.93 0.14 

31 - 40 ปี 120 3.95 0.14 
41 ปีขึนไป 26 3.98 0.14 

รวม 400 3.94 0.14 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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จากตารางที 7 สรุปไดว้า่อายุทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05  

 
ตารางที 8 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตามสถานภาพ 

(n=400) 
ความพงึพอใจ สถานภาพ จํานวน  S.D. F Sig. 
ดา้นร้านอาหาร โสด 373 4.31 0.26 0.024 0.976 

สมรส 25 4.32 0.26 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2 4.30 0.14 

รวม 400 4.31 0.26 
ดา้นความปลอดภยั โสด 373 3.77 0.22 0.899 0.408 

สมรส 25 3.83 0.21 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2 3.80 0.28 

รวม 400 3.78 0.22 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก โสด 373 3.72 0.23 1.725 0.180 

สมรส 25 3.79 0.16 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2 3.90 0.14 

รวม 400 3.73 0.22 
โดยรวม โสด 373 3.93 0.14 1.452 0.235 

สมรส 25 3.98 0.14 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2 4.00 0.09 

รวม 400 3.94 0.14 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 

จากตารางที 8 สรุปได้ว่าสถานภาพทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05  



 
43 

ตารางที 9 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตามระดบั 
 การศึกษา 

(n=400) 
ความพงึพอใจ ระดับการศึกษา จํานวน  S.D. F Sig. 
ดา้นร้านอาหาร ตาํกวา่ปริญญาตรี 54 4.37 0.23 1.595 0.190 

ปริญญาตรี 318 4.30 0.27 
ปริญญาโท 26 4.26 0.25 

สูงกวา่ปริญญาโท 2 4.50 0.42 
รวม 400 4.31 0.26 

ดา้นความปลอดภยั ตาํกวา่ปริญญาตรี 54 3.81 0.20 0.873 0.455 
ปริญญาตรี 318 3.77 0.22 
ปริญญาโท 26 3.73 0.21 

สูงกวา่ปริญญาโท 2 3.80 0.00 
รวม 400 3.78 0.22 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ตาํกวา่ปริญญาตรี 54 3.68 0.23 7.292 0.000* 
ปริญญาตรี 318 3.75 0.22 
ปริญญาโท 26 3.57 0.18 

สูงกวา่ปริญญาโท 2 4.00 0.28 
รวม 400 3.73 0.22 

โดยรวม ตาํกวา่ปริญญาตรี 54 3.95 0.15 4.161 0.006* 
ปริญญาตรี 318 3.94 0.14 
ปริญญาโท 26 3.85 0.12 

สูงกวา่ปริญญาโท 2 4.10 0.05 
รวม 400 3.94 0.14 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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จากตารางที 9 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ โดยรวมและดา้นสิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัตารางที 18 
 
ตารางที 10 เปรียบเทียบค่าเฉลียของความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตาม 
 ระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 

(n=400) 

ความพงึพอใจ ระดับการศึกษา ค่าเฉลยี ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

สูงกว่า 
ปริญญาโท 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.678 -0.007 0.109 -0.322 
  (0.033)* (0.039)* (0.042)* 
ปริญญาตรี 3.747  0.178 -0.253 
   (0.000)* 0.106 
ปริญญาโท 3.569   -0.431 
    (0.008)* 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.000    

โดยรวม ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.952 0.011 0.098 -0.148 
(0.606) (0.004)* (0.147) 

ปริญญาตรี 3.941   0.087 -0.159 
  (0.003)* (0.114) 

ปริญญาโท 3.854     -0.246 
    (0.018)* 

สูงกวา่ปริญญาโท 4.100       
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 

จากตารางที 10 เมือวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่าผูที้ศึกษาระดบัตาํกว่าปริญญาตรี มี
ระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล 
ราชพฤกษ ์ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก นอ้ยกวา่ผูที้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญา
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โท ส่วนผูที้มีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 
เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก นอ้ยกวา่ผูที้มีการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี และ
สูงกว่าปริญญาโท และสําหรับผูที้มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนย์การค้าชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ ด้านสิงอาํนวยความสะดวก มากกว่าผูที้มี
การศึกษาระดบัปริญญาโท 

ผูที้มีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการศูนยก์ารค้า
ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์โดยรวม นอ้ยกวา่ผูที้มีการศึกษาระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
และสูงกวา่ปริญญาโท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.  
 
ตารางที 11 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตามอาชีพ 

(n=400) 
ความพงึพอใจ อาชีพ จํานวน  S.D. F Sig. 
ดา้นร้านอาหาร นกัเรียน/นกัศึกษา 41 4.24 0.36 1.893 0.130 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 96 4.35 0.27 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 231 4.30 0.24 
ธุรกิจส่วนตวั 32 4.31 0.25 
รวม 400 4.31 0.26 

ดา้นความปลอดภยั นกัเรียน/นกัศึกษา 41 3.73 0.26 1.348 0.258 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 96 3.80 0.17 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 231 3.77 0.23 
ธุรกิจส่วนตวั 32 3.81 0.20 
รวม 400 3.78 0.22 

ดา้นสิงอาํนวยความ
สะดวก 

นกัเรียน/นกัศึกษา 41 3.73 0.23 0.740 0.529 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 96 3.75 0.23 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 231 3.71 0.21 
ธุรกิจส่วนตวั 32 3.76 0.30 
รวม 400 3.73 0.22 
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ตารางที 11 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตามอาชีพ  
 (ต่อ) 

(n=400) 
ความพงึพอใจ อาชีพ จํานวน  S.D. F Sig. 

โดยรวม นกัเรียน/นกัศึกษา 41 3.90 0.20 2.796 0.040* 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 96 3.97 0.13 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 231 3.93 0.14 
ธุรกิจส่วนตวั 32 3.96 0.12 
รวม 400 3.94 0.14 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 

จากตารางที 11 สรุปไดว้่าอาชีพทีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ดงัตารางที 12 
 
ตารางที 12 เปรียบเทียบค่าเฉลียของระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนก 
 ตามอาชีพ 

(n=400) 

อาชีพ ค่าเฉลยี ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.901 -0.065 -0.028 -0.062 
(0.014)* 0.243 0.067 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.966   0.037 0.003 
  (0.033)* 0.905 

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 3.929     -0.033 
    0.213 

ธุรกิจส่วนตวั 3.963      - 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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จากตารางที 12 เมือวิเคราะห์เปรียบเทียบของระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบวา่ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดบัความพึงพอใจ
ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล  ราชพฤกษ์ โดยรวม มากกว่านักเรียน/นักศึกษา 
และพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.  

 
ตารางที 13 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน จาํแนกตามรายได ้
 ต่อเดือน 

(n=400) 
ระดับความพงึพอใจ รายได้ต่อเดือน จํานวน  S.D. F Sig. 
ดา้นร้านอาหาร ตาํกวา่ 10,000 บาท 69 4.32 0.32 2.138 0.095 

10,001 - 20,000 บาท 264 4.31 0.25 
20,001 - 30,000 บาท 54 4.36 0.20 

30,001 ขึนไป 13 4.15 0.39 
รวม 400 4.31 0.26 

ดา้นความปลอดภยั ตาํกวา่ 10,000 บาท 69 3.76 0.23 0.857 0.463 
10,001 - 20,000 บาท 264 3.77 0.22 
20,001 - 30,000 บาท 54 3.82 0.17 

30,001 ขึนไป 13 3.75 0.17 
รวม 400 3.78 0.22 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ตาํกวา่ 10,000 บาท 69 3.71 0.24 0.557 0.643 
10,001 - 20,000 บาท 264 3.73 0.22 
20,001 - 30,000 บาท 54 3.73 0.23 

30,001 ขึนไป 13 3.80 0.18 
รวม 400 3.73 0.22 

โดยรวม ตาํกวา่ 10,000 บาท 69 3.93 0.18 1.225 0.300 
10,001 - 20,000 บาท 264 3.93 0.14 
20,001 - 30,000 บาท 54 3.97 0.13 

30,001 ขึนไป 13 3.90 0.12 
รวม 400 3.94 0.14 
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* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 
จากตารางที 13 สรุปไดว้า่รายไดต่้อเดือนทีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใช้

บริการศูนยก์ารค้าชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
ส่วนท ี3 ระดับความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
ตารางที 14 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 

(n=400) 

ด้านผลติภณัฑ์ 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.สินคา้และบริการมีใหเ้ลือก
หลากหลาย  

1 7 25 244 123 4.20 0.65 มาก 
(0.25) (1.75) (6.25) (61.00) (30.75)    

2.สินคา้/ร้านอาหารมีความสด 
ใหม่ สะอาดและปลอดภยั  

0 1 21 238 140 4.29 0.57 มาก 
(0.00) (0.25) (5.25) (59.50) (35.00)    

3.สินคา้/ร้านมีคุณภาพ 0 0 25 313 62 4.09 0.46 มาก 
  (0.00) (0.00) (6.25) (78.25) (15.50)    
4.สินคา้/ร้านคา้เป็นทีนิยม มี
ความน่าชือถือ  

0 0 1 177 222 4.55 0.50 มากทีสุด 
(0.00) (0.00) (0.25) (44.25) (55.50)    

รวม 4.29 0.27 มาก 
 
จากตารางที 14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.29 และ S.D. = 0.27) เมือพิจารณารายขอ้
พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ สินคา้/ร้านคา้เป็นทีนิยม มีความน่าชือถือ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( = 
4.55 และ S.D.= 0.50) ขอ้ทีอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ สินคา้/ร้านอาหารมีความสด ใหม่ สะอาดและ
ปลอดภยั (  = 4.29 และ S.D.= 0.57) สินคา้และบริการมีให้เลือกหลากหลาย (  = 3.20 และ S.D.= 
0.65) และ สินคา้/ร้านมีคุณภาพ (  = 3.09 และ S.D.= 0.46) ตามลาํดบั 
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ตารางที 15 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาด ดา้นราคา 

(n=400) 

ด้านราคา 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 0 0 22 319 59 4.09 0.44 มาก 
  (0.00) (0.00) (5.50) (79.75) (14.75)       
2.ค่าบริการจอดรถ 0 0 1 191 208 4.52 0.51 มากทีสุด 
  (0.00) (0.00) (0.25) (47.75) (52.00)       
3.มีการใหส่้วนลด 6 32 188 147 27 3.39 0.79 ปานกลาง 
  (1.50) (8.00) (47.00) (36.75) (6.75)       
4.ชาํระสินคา้และบริการได้
หลายรูปแบบ  

0 0 2 191 207 4.51 0.51 มากทีสุด 
(0.00) (0.00) (0.50) (47.75) (51.75)       

รวม 4.13 0.29 มาก 
 

จากตารางที 15 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.13 และ S.D. = 0.29) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า
ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด  คือ  ค่าบริการจอดรถ  อยู่ในระดับมากทีสุด  ( = 4.52 และ S.D.= 0.51) 
รองลงมาคือชาํระสินค้าและบริการได้หลายรูปแบบ  อยู่ในระดบัมากทีสุด ( = 4.51 และ S.D.= 
0.51) ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.09 และ S.D.= 0.44) และมีการให้ส่วนลด 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.39 และ S.D.= 0.79) ตามลาํดบั 
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ตารางที 16 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(n=400) 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.ทีตงัเดินทางสะดวก 0 29 170 143 58 3.58 0.83 มาก 
  (0.00) (7.25) (42.50) (35.75) (14.50)       
2.ระยะเวลาการเปิด-ปิด 0 2 38 212 148 4.27 0.64 มาก 
  (0.00) (0.50) (9.50) (53.00) (37.00)       
3.มีพืนทีจอดรถเพียงพอ 0 0 1 232 167 4.42 0.50 มาก 
  (0.00) (0.00) (0.25) (58.00) (41.75)       

4.บริเวณกวา้งขวาง 0 0 1 232 167 4.42 0.50 มาก 
  (0.00) (0.00) (0.25) (58.00) (41.75)       

รวม 4.17 0.35 มาก 
 

จากตารางที 16 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.17 และ S.D. = 0.35) เมือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ มีพืนทีจอดรถเพียงพอ และบริเวณกวา้งขวาง อยูใ่น
ระดบัมาก ( = 4.42 และ S.D.= 0.50) รองลงมาคือระยะเวลาการเปิด-ปิด อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.27 
และ S.D.= 0.64) และทีตงัเดินทางสะดวก อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.58 และ S.D.= 0.83) ตามลาํดบั 
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ตารางที 17 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(n=400) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด 

1.มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ตามสือต่างๆ  

73 219 107 1 0 2.09 0.67 นอ้ย 
(18.25) (54.75) (26.75) (0.25) (0.00)      

2.มีการส่งเสริมการขายสินคา้/
ร้านอาหาร ส่วนลดราคาพิเศษ 

6 17 98 117 162 4.03 0.98 มาก 
(1.50) (4.25) (24.50) (29.25) (40.50)      

3.พนกังานแนะนาํสินคา้และ
บริการ 

1 8 117 174 100 3.91 0.80 มาก 
(0.25) (2.00) (29.25) (43.50) (25.00)      

4.จดักิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ 0 14 79 126 181 4.19 0.87 มาก 
  (0.00) (3.50) (19.75) (31.50) (45.25)      

รวม 3.55 0.44 มาก 
 

จากตารางที 17 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.55 และ S.D. = 0.44) เมือ
พิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ จดักิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อยู่ในระดบัมาก ( = 
4.19 และ S.D.= 0.87) รองลงมาคือมีการส่งเสริมการขายสินคา้/ร้านอาหาร ส่วนลดราคาพิเศษ อยู่
ในระดบัมาก ( = 4.03 และ S.D.= 0.98) พนกังานแนะนาํสินคา้และบริการ อยูใ่นระดบัมาก (  = 
3.91 และ S.D.= 0.80) และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามสือต่างๆ อยู่ในระดบัน้อย (  = 3.58 
และ S.D.= 0.83) ตามลาํดบั 
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ตารางที 18 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาด ดา้นบุตลากร 

(n=400) 

ด้านบุคลากร 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปลผล น้อย
ทสุีด น้อย ปานกลาง มาก มาก

ทสุีด 
1.แต่งกายสะอาด เรียบร้อย 0 2 73 110 215 4.35 0.79 มาก 
  (0.00) (0.50) (18.25) (27.50) (53.75)       
2.บริการดว้ยความเตม็ใจ ยมิ
แยม้ แจ่มใส  

1 5 90 138 166 4.16 0.83 มาก 
(0.25) (1.25) (22.50) (34.50) (41.50)       

3.เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 5 40 119 147 89 3.69 0.97 มาก 
  (1.25) (10.00) (29.75) (36.75) (22.25)       
4.บริการและอาํนวยความ
สะดวกเป็นอยา่ง  

6 25 79 119 171 4.06 1.00 มาก 
(1.50) (6.25) (19.75) (29.75) (42.75)       

รวม 4.06 0.49 มาก 
 
จากตารางที 18 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.06 และ S.D. = 0.49) เมือพิจารณารายขอ้
พบว่าข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ แต่งกายสะอาด เรียบร้อย อยู่ในระดับมาก ( = 4.35 และ S.D.= 
0.79) รองลงมาคือบริการด้วยความเต็มใจ ยิมแยม้ แจ่มใส อยู่ในระดบัมาก ( = 4.16 และ S.D.= 
0.83) บริการและอาํนวยความสะดวกเป็นอย่าง อยู่ในระดบัมาก (  = 4.06 และ S.D.= 1.00) และ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69 และ S.D.= 0.97) ตามลาํดบั 
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ตารางที 19 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการในการทาํงาน 

(n=400) 

ด้านกระบวนการในการทาํงาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปล
ผล น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด 
1.บริการทีจอดรถรวดเร็ว 2 18 100 144 136 3.99 0.90 มาก 
  (0.50) (4.50) (25.00) (36.00) (34.00)       
2.การตอ้นรับของพนกังาน 2 16 89 129 164 4.09 0.91 มาก 
  (0.50) (4.00) (22.25) (32.25) (41.00)       
3.การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 0 3 80 114 203 4.29 0.81 มาก 
  (0.00) (0.75) (20.00) (28.50) (50.75)       
4.มีระบบรักษาความปลอดภยั 0 3 87 114 196 4.26 0.82 มาก 
  (0.00) (0.75) (21.75) (28.50) (49.00)       

รวม 4.16 0.46 มาก 
 

จากตารางที 19 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.16 และ S.D. = 0.46) เมือ
พิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก ( = 4.29 
และ S.D.= 0.81) รองลงมาคือมีระบบรักษาความปลอดภยั อยู่ในระดบัมาก ( = 4.26 และ S.D.= 
0.82) การตอ้นรับของพนักงาน อยู่ในระดบัมาก (  = 4.09 และ S.D.= 0.91) และบริการทีจอดรถ
รวดเร็ว อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99 และ S.D.= 0.90) ตามลาํดบั 
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ตารางที 20 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน 
 ประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภา 

(n=400) 

ด้านลกัษณะกายภาพ 
ระดบัความพงึพอใจ 

   S.D. แปล
ผล น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด 
1.สถานทีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 2 16 111 149 122 3.93 0.89 มาก 
  (0.50) (4.00) (27.75) (37.25) (30.50)       
2.สถานทีตกแต่งสวยงาม 1 18 117 164 100 3.86 0.85 มาก 
  (0.25) (4.50) (29.25) (41.00) (25.00)       
3.โครงสร้างอาคารปลอดภยั 7 22 94 123 154 3.99 1.00 มาก 
  (1.75) (5.50) (23.50) (30.75) (38.50)       

4.บรรยากาศร่มรืน  1 13 86 138 162 4.12 0.87 มาก 
  (0.25) (3.25) (21.50) (34.50) (40.50)       

รวม 3.97 0.52 มาก 
 

จากตารางที 20 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นลกัษณะกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.97 และ S.D. = 0.52) เมือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ บรรยากาศร่มรืน อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.12 และ S.D.= 0.87) 
รองลงมาคือโครงสร้างอาคารปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.99 และ S.D.= 1.00) สถานทีสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก (  = 3.93 และ S.D.= 0.89) และสถานทีตกแต่งสวยงาม อยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.86 และ S.D.= 0.85) ตามลาํดบั 
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ตารางที 21 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง 
 การตลาดโดยรวมและรายดา้น 

(n=400) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    S.D. แปลผล ลาํดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.29 0.27 มาก 1 
ดา้นราคา 4.13 0.29 มาก 4 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.17 0.35 มาก 2 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.55 0.44 มาก 7 
ดา้นบุคลากร 4.06 0.49 มาก 5 
ดา้นกระบวนการในการทาํงาน 4.16 0.46 มาก 3 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.97 0.52 มาก 6 

รวม 4.05 0.18 มาก   
 
จากตารางที 21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05 และ S.D.= 0.18) เมือพิจารณารายดา้น เรียงจากมาก
ไปนอ้ย พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉลียมากทีสุด อยู่ในระดบัมาก (  = .  และ S.D.= . ) ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดับมาก (  = .  และ S.D.= . ) ด้านกระบวนการในการ
ทาํงาน อยู่ในระดับมาก (  = .  และ S.D.= . )  ด้านราคา อยู่ในระดบัมาก (  = .  และ 
S.D.= . ) ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก (  = .  และ S.D.= . ) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่
ในระดบัมาก (  = .  และ S.D.= . ) และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก (  = 

.  และ S.D.= . ) ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
56 

ส่วนท ี4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนย์การค้าชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ 
 
ตารางที 22 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาดมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม (Y) ในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์  

(n=400) 
ปัจจัย B Beta t Sig. 

ค่าคงที 3.528 - 23.444 0.000** 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.105 0.196 4.040 0.000** 
ดา้นราคา (X2) -0.064 -0.128 -2.632 0.009** 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.062 0.190 3.936 0.000** 
F = 11.686             Sig. = 0.000                Durbin-Watson = 0.899 
R =  0.285           R2 =   0.081            Adjust R2 =  0.074         S.E.est = 0.13775                    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 

จากตารางที 22 สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งันี 
1. ปัจจยัทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม (Y) ในการใช้บริการ

ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยเทคนิคแบบ 
Stepwise พบวา่มีตวัแปรทีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม (Y) จาํนวน 3 ตวัแปร 
เรียงตามระดบัอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (X1) ดา้นราคา (X2) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(X4) ตามลาํดบั โดยพบวา่ 

 .  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ทีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม สถิติทดสอบ F มีค่าเท่ากบั 11.686 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
แสดงวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.01 
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 1.2 สามารถพยากรณ์ระดับความพึงพอใจของผู ้บริโภคโดยรวม  (Y) ด้วยค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) มีค่า .285 และกาํลงัสองของค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) มีค่า 
0.081 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณทีปรับแก ้(Adjusted R2) มีค่า 0.074 

 1.3 ค่า Durbin-Watson = 0.899 ซึงมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ ซึงเกณฑ์อยู่ระหว่าง 1.5-
2.5 แสดงวา่ค่าความคลาดเคลือนไม่เป็นอิสระต่อกนั แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ซึงควรปรับ
ขอ้มูลก่อนนาํสมการไปใชใ้นการพยากรณ์ 

 1.4 สามารถเขียนสมการการถดถอย คือ  
Y = 3.528 + 0.105X1* - 0.064X2* + 0.062X4* 

เมือ Y แทนค่าพยากรณ์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม ในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ 
 
ตารางที 23 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาดมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ดา้นร้านอาหาร (Y1) ใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์  

(n=400) 
ปัจจัย B Beta t Sig. 

ค่าคงที 2.053  7.024 0.000** 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.328 0.334 7.232 0.000** 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) 0.105 0.140 3.013 0.003** 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.104 0.173 3.704 0.000** 
ดา้นกระบวนการในการทาํงาน (X6) 0.079 0.138 2.809 0.005* 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X7) -0.071 -0.141 -2.900 0.004* 
F = 16.250             Sig. = 0.000                Durbin-Watson = 0.884 
R =  0.413         R2 =   0.171            Adjust R2 =  0.160          S.E.est = 0.24015                    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 

จากตารางที 23 สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งันี 
1. ปัจจยัทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นร้านอาหาร (Y1) ในการใช้

บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยเทคนิค
แบบ Stepwise พบว่ามีตวัแปรทีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคด้านร้านอาหาร (Y1) 
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จาํนวน 5 ตวัแปร เรียงตามระดบัอิทธิพล ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (X ) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(X ) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X ) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X ) และดา้นกระบวนการในการ
ทาํงาน (X ) ตามลาํดบั โดยพบวา่ 

 .  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ทีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม สถิติทดสอบ F มีค่าเท่ากบั 16.250 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
แสดงวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.01 

 1.2 สามารถพยากรณ์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นร้านอาหาร (Y1) ดว้ย
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) มีค่า .413 และกาํลงัสองของค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) มี
ค่า 0.171 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณทีปรับแก ้(Adjusted R2) มีค่า 0.160 

 1.3 ค่า Durbin-Watson = 0.884 ซึงมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ ซึงเกณฑ์อยู่ระหว่าง 1.5-
2.5 แสดงวา่ค่าความคลาดเคลือนไม่เป็นอิสระต่อกนั แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ซึงควรปรับ
ขอ้มูลก่อนนาํสมการไปใชใ้นการพยากรณ์ 

 1.4 สามารถเขียนสมการการถดถอย คือ  
Y1 = 2.053 + 0.328X1* + 0.105X3* + 0.104X4* + 0.079X6* - 0.071X7* 
เมือ Y1 แทนค่าพยากรณ์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นร้านอาหาร ในการใช้

บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์
 
ตารางที 24 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาดมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ด้านความปลอดภยั 
(Y2) ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์  

(n=400) 
ปัจจัย B Beta t Sig. 

ค่าคงที 3.888  21.866 0.000** 
ดา้นราคา (X2) -0.134 -0.178 -3.635 0.000** 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.061 0.123 2.506 0.013* 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X7) 0.056 0.136 2.758 0.006** 
F = 8.668             Sig. = 0.000                Durbin-Watson = 0.970 
R =  0.248          R2 =   0.062            Adjust R2 =  0.055           S.E.est = 0.20960                    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 



 
59 

จากตารางที 24 สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งันี 
1. ปัจจยัทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยั (Y2) ในการ

ใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์  จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วย
เทคนิคแบบ  Stepwise พบว่ามีตัวแปรทีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู ้บริโภคด้านความ
ปลอดภยั (Y2) จาํนวน 3 ตวัแปร เรียงตามระดบัอิทธิพล ได้แก่ ด้านราคา (X ) ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ (X ) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (X ) ตามลาํดบั โดยพบวา่ 

 .  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ทีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม สถิติทดสอบ F มีค่าเท่ากบั 8.668 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
แสดงวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.01 

 1.2 สามารถพยากรณ์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยั (Y2) 
ดว้ยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) มีค่า .248 และกาํลงัสองของค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) 
มีค่า 0.062 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณทีปรับแก ้(Adjusted R2) มีค่า 0.055 

 1.3 ค่า Durbin-Watson = 0.970 ซึงมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ ซึงเกณฑ์อยู่ระหว่าง 1.5-
2.5 แสดงวา่ค่าความคลาดเคลือนไม่เป็นอิสระต่อกนั แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ซึงควรปรับ
ขอ้มูลก่อนนาํสมการไปใชใ้นการพยากรณ์ 

 1.4 สามารถเขียนสมการการถดถอย คือ  
Y2 = 3.888 - 0.134X2* + 0.061X4* + 0.056X7* 

เมือ Y2 แทนค่าพยากรณ์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยั ในการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์
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ตารางที 25 การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาดมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ด้านสิงอาํนวยความ
สะดวก (Y3) ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์  

(n=400) 
ปัจจัย B Beta t Sig. 

ค่าคงที 3.802  23.824 0.000** 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) -0.078 -0.121 -2.447 0.015* 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X7) 0.063 0.146 2.955 0.003** 
F = 7.563             Sig. = 0.001                Durbin-Watson = 0.890 
R =  0.192            R2 =   0.037            Adjust R2 =  0.032          S.E.est = 0.22127                    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 

จากตารางที 25 สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งันี 
1. ปัจจยัทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นสิงอาํนวยความสะดวก (Y3) 

ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์  จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ด้วยเทคนิคแบบ Stepwise พบว่ามีตวัแปรทีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคด้านความ
ปลอดภยั (Y2) จาํนวน 3 ตวัแปร เรียงตามระดบัอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X ) และ
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) ตามลาํดบั โดยพบวา่ 

 .  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ทีมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม สถิติทดสอบ F มีค่าเท่ากบั 7.563 โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.001 
แสดงวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.01 

 1.2 สามารถพยากรณ์ระดับความพึงพอใจของผู ้บริโภคด้านสิงอาํนวยความ
สะดวก  (Y3) ด้วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ  (R) มีค่า .192 และกําลังสองของค่า
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) มีค่า 0.037 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณทีปรับแก ้(Adjusted R2) มีค่า 0.032 

 1.3 ค่า Durbin-Watson = 0.890 ซึงมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ ซึงเกณฑ์อยู่ระหว่าง 1.5-
2.5 แสดงวา่ค่าความคลาดเคลือนไม่เป็นอิสระต่อกนั แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ซึงควรปรับ
ขอ้มูลก่อนนาํสมการไปใชใ้นการพยากรณ์ 

 1.4 สามารถเขียนสมการการถดถอย คือ  
Y3 = 3.802 - 0.078X3* + 0.063X7* 
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เมือ Y3 แทนค่าพยากรณ์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ 
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บทท ี5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษมี์วตัถุประสงคด์งันี 

1. เพือศึกษาความพึงพอใจ ด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภยั และด้านสิงอาํนวย
ความสะดวกของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ 

3. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริกาศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคทีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล  ราชพฤกษ ์จาํนวนทงัสิน  
คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าความถี และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลียต่อเดือนทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ 
เซอเคิล ราชพฤกษ์ ด้วยตัวสถิติ  t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ย LSD (Least Significant Difference) วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ทีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราช
พฤกษ ์ดว้ยสถิติวเิคราะห์สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวัแบบมีลาํดบัขนั (Stepwise Regression 

Analysis) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

ซึงผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการศึกษาตามลาํดบั ดงันี 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน คน คิดเป็นร้อยละ . มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 สถานภาพโสด จาํนวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.25 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 เป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จาํนวน 231 คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.75 และมีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ตามลาํดบั 

 

2. ความพงึพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนของผู้บริโภค 
ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภค

โดยรวมอยู่ในระดบัมากกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในดา้นร้านอาหารมากทีสุด รองลงมา
คือดา้นความปลอดภยั และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี 

ดา้นร้านอาหาร กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจหวัขอ้มีร้านใหเ้ลือกหลากหลาย สูง
ทีสุด ( = 4.55 และ S.D.=0.62) และหวัขอ้พนกังานมีความกระตือรือร้น เตม็ใจบริการ ตาํทีสุด ( = 

4.00 และ S.D.=0.32)  

ด้านความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจหัวข้อบริการบัตรจอดรถ 
ป้องกนัการสูญหาย สูงทีสุด ( = 4.86 และ S.D.=0.39) และหัวขอ้มีกลอ้งวงจรปิดสามารถใชง้าน
ไดป้กติ ตาํทีสุด ( = 3.03 และ S.D.=0.25) 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจหวัขอ้มีบริการห้องนาํ
เพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ สูงทีสุด ( = 4.47 และ S.D.=0.66) และหวัขอ้ทีจอดรถ และทางเดินสาํหรับ
คนพิการ ตาํทีสุด ( = 3.09 และ S.D.=0.29)  

 

3. ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่นระดบัมากกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์มากทีสุด รองลงมา
คือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการในการทาํงาน ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดดงันี 
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ด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจหัวขอ้สินคา้/ร้านคา้เป็นทีนิยม มี
ความน่าชือถือ สูงทีสุด ( = 4.55 และ S.D.=0.50) และหัวขอ้สินคา้/ร้านมีคุณภาพ ตาํทีสุด ( = 

3.09 และ S.D.=0.46) 

ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจหวัขอ้ค่าบริการจอดรถ สูงทีสุด ( = 4.52 
และ S.D.=0.51) และหวัขอ้มีการใหส่้วนลด ตาํทีสุด ( = 3.39 และ S.D.=0.79) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจหัวขอ้มีพืนทีจอดรถ
เพียงพอและบริเวณกวา้งขวาง สูงทีสุด ( = 4.42 และ S.D.=0.50) และหัวขอ้ทีตงัเดินทางสะดวก 
ตาํทีสุด ( = 3.58 และ S.D.=0.83) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจหัวขอ้จดักิจกรรมตาม
เทศกาลต่างๆ สูงทีสุด ( = 4.19 และ S.D.=0.87) และหัวขอ้มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามสือ
ต่างๆ ตาํทีสุด ( = 3.58 และ S.D.=0.83) 

ดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจหัวขอ้แต่งกายสะอาด เรียบร้อยสูง
ทีสุด ( = 4.35 และ S.D.=0.79) และหัวข้อเพียงพอต่อการให้บริการ ตําทีสุด ( = 3.69 และ 

S.D.=0.97) 

ดา้นกระบวนการในการทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจหัวขอ้การดูแลเอา
ใจใส่ลูกคา้สูงทีสุด ( = 4.29 และ S.D.=0.81) และหวัขอ้บริการทีจอดรถรวดเร็ว ตาํทีสุด ( = 3.99 
และ S.D.=0.90) 

ด้านลกัษณะกายภาพ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจหัวขอ้บรรยากาศร่มรืนสูง
ทีสุด  ( = 4.12 และ  S.D.=0.87) และหัวข้อสถานทีตกแต่งสวยงาม  ตําทีสุด  ( = 3.86 และ 

S.D.=0.85) 

เมือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลมีรายละเอียดดงันี 

ผลการศึกษาพบวา่เพศทีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ด้านสิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 โดยเพศชายมีระดบัความพึงพอใจดา้นสิงอาํนวยความสะดวกมากกวา่เพศหญิง 

ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 
เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์โดยรวมและดา้นสิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดับ 0.05 โดยผูที้ศึกษาระดับตาํกว่าปริญาตรี มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ ด้านสิงอาํนวยความสะดวก น้อยกว่าผูที้มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาโท ส่วนผูที้มีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจ
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ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก นอ้ยกวา่ผูที้
มีการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาโท และสาํหรับผูที้มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ดา้นสิงอาํนวย
ความสะดวก มากกวา่ผูที้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทผูที้มีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีระดบัความ
พึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ โดยรวม น้อยกว่าผูที้มี
การศึกษาระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาโท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.  

อาชีพทีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอ
เคิล ราชพฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05พบว่าขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์มากกวา่นกัเรียน/
นกัศึกษา และพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.  

 

4. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน

การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์

ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม (Y)ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษจ์ากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยเทคนิคแบบ Stepwise พบวา่
มีตวัแปรทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม (Y)จาํนวน 3 ตวัแปรเรียงตามระดบัอิทธิพล 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) ดา้นราคา (X2) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) ตามลาํดบั 

ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคด้านร้านอาหาร (Y1)ในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยเทคนิคแบบ 
Stepwise พบว่ามีตวัแปรทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นร้านอาหาร (Y1) จาํนวน 5 ตวั
แปรเรียงตามระดบัอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(X ) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X ) ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย (X ) ด้านลกัษณะทางกายภาพ (X ) และด้านกระบวนการในการทาํงาน (X ) 
ตามลาํดบั 

ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยั (Y2)ในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยเทคนิคแบบ 
Stepwise พบว่ามีตวัแปรทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยั (Y2) จาํนวน 3 

ตวัแปรเรียงตามระดบัอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้นราคา (X )ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X )และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (X ) ตามลาํดบั 
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ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นสิงอาํนวยความสะดวก (Y3)ในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยเทคนิค
แบบ Stepwise พบวา่มีตวัแปรทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยั (Y2) จาํนวน 

3 ตวัแปรเรียงตามระดบัอิทธิพล ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ (X )และด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย (X3) ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

1. จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภค พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์มากทีสุด รองลงมาคือดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการในการทาํงาน ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดซึงขดัแยง้กบังานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุชศินี ยศปกรณ์ 
(2546) ศึกษาวิธีการบริหารจดัการของบริษทัท่องเทียว พบวา่ นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการ ดา้นกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัท่องเทียว ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด บุคลากรใหบ้ริการ ลกัษณะทางกายภาพ และระบบการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั
มาก อาจเพราะนอกจากศูนยก์ารคา้ชุมชนเดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์จะเป็นจุดนบัพบ แหล่งซิอสินคา้ 
รับประทานอาหาร ถ่ายรูป ยงัมีลกัษณะเป็นแหล่งท่องเทียวเช่นกนั จึงเหมาะสําหรับการนดัพบปะ
กบัเพือนฝูง หรือจะใชเ้ป็นสถานทีเพือพกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว ทาํให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการในระดบัสูงแต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของชวลันุช สินธรโสภณ (2553)  ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัที
ส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวิจยัคือ ผูที้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการใชบ้ริการมากทีสุด คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 และปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการใชบ้ริการนอ้ยทีสุดคือ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 อาจสืบเนืองมาจากจาํนวนสาขาร้านคา้ของเซเวน่อีเลฟเวน่มีจาํนวนมาก 
ทาํใหห้าง่าย สะดวกต่อการเขา้ใชบ้ริการ จึงเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการใชบ้ริการมากทีสุด ในส่วนของ
ราคามีความเป็นมาตรฐาน นนัคือราคาสินคา้เท่ากนัทุกสาขาทวัประเทศ สินคา้บางตวัอาจจะแพง
กวา่ร้านโชห่วยทวัไป ประกอบกบัมีการกาํหนดราคามาแลว้อาจไม่สามารถใหส่้วนลดไดต้ามความ
ตอ้งการ ซึงแตกต่างจากร้านคา้ทีศูนยก์ารคา้ชุมชนกรณีศึกษา เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ซึงมีร้านคา้ที
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หลากหลาย บางร้านมีเจา้ของมาดูแลเองและสามารถตดัสินใจให้ส่วนลดได้ จึงเป็นทีพอใจของ
ผูบ้ริโภคมากกวา่ร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ 
เซอเคิล ราชพฤกษ ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกนั 
มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ ซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอืนๆ (2541) 

ทีว่าการตดัสินใจของผูซื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ 
รายได ้การศึกษา ขนัตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว บุคลิกภาพ และรูปแบบการดาํรงชีวิตรูปแบบการ
ดาํรงชีวติ ซึงความแตกต่างของประชากรในสังคมสามารถแยกไดจ้ากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

3. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
โดยรวม ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ ซึงสอดคล้องกบังานวิจยั
ของนวฉตัร สมบูรณ์ศิลป์ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการคอมมูนิตี มอลล์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นความ
คุม้ค่าในตวัเงินร่วมกนั สามารถทาํนายประสบการณ์การซือสินคา้ของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05 เนืองจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากมีความเหมาะสม ผูบ้ริโภคสามารถจ่ายได ้ก็
สามารถทาํให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใช้บริการอีก แต่ในทางกลบักนัหากราคาสูงจนเกินไป ก็อาจทาํให้
ผูบ้ริโภคไม่กลบัมาใชบ้ริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจยันี เพือให้ผลการศึกษาสามารถนาํไปไปประยุกตใ์ชก้าํหนดนโยบาย

วางแผนและดาํเนินการปรับปรุงการบริการของศูยน์การคา้ ให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจมาก
ยงิขึนและเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการของกิจการศูนยก์ารคา้ เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์ในการ
พฒันาโครงการต่อไปในอนาคตให้สอดคลอ้งรองรับกบัพฤติกรรมของผูที้เขา้มาใชบ้ริการ จึงแบ่ง
ขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการศึกษาวิจยั และขอ้เสนอแนะสาํหรับ
การศึกษาครังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะทไีด้จากการศึกษา 
1. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราช

พฤกษ ์ 
ด้านร้านอาหาร ผูบ้ริโภคมีระดับความพึงพอใจในด้านความกระตือรือร้น เต็มใจ

บริการของพนกังานอยูใ่นระดบัตาํทีสุด ดงันนัผูบ้ริหารแต่ละร้านควรประเมินหรือมีการสอบถาม
จากผูบ้ริโภคว่าพึงพอใจต่อการเขา้รับบริการในครังนันมากน้อยเพียงใด หรือมีขอ้เสนอแนะใด
เพิมเติม เพือนาํไปพฒันาและปรับปรุงดา้นการบริการต่อไป 

ดา้นความปลอดภยั ผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจในดา้นการมีกลอ้งวงจรปิดสามารถ
ใชง้านไดป้กติและสนามเด็กเล่นมีความปลอดภยัในระดบัตาํทีสุด เนืองจากศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ 
เซอเคิล ราชพฤกษ ์เป็นสถานทีทีเหมาะกบัคนหลายกลุ่ม ดงันนัผูที้พาครอบครัวทีมีเด็ก ๆ มาดว้ย จึง
ตอ้งการสนามเด็กเล่นทีมีความปลอดภยั ผูบ้ริการควรมีฝ่ายตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครืองเล่น
และปรับปรุงเครืองเล่นให้มีความปลอดภยั เพือเป็นจุดดึงดูดของกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีเด็ก ๆ และใน
ส่วนของกลอ้งวงจรปิด เนืองจากการทีจะสามารถทราบไดว้า่กลอ้งวงจรปิดสามารถใชง้านไดป้กติ
หรือไม่ อาจเกิดจากเหตุทีผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งขอใช้ภาพหรือวิดีโอจากกลอ้งวงจรปิดแต่หากไม่มี
เหตุจาํเป็นผูบ้ริโภคก็ไม่อาจทราบไดว้า่กลอ้งวงจรปิดสามารถใชง้านไดป้กติหรือไม่ ดงันนัผูบ้ริหาร
สถานทีอาจมีการติดป้ายสร้างการรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภค วา่บริเวณดงักล่าวมีกลอ้งวงจรปิด นอกจากนี
ยงัมีประโยชน์ในการทาํใหมิ้จฉาชีพรู้วา่บริเวณของศูนยก์ารคา้มีกลอ้งวงจรปิด อาจส่งผลใหไ้ม่กลา้
กระทาํการใด ๆ ทีส่งผลไม่ดีต่อผูบ้ริโภคและร้านคา้ต่าง ๆ  

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก ผูบ้ริโภคมีระดับความพึงพอใจในด้านทีจอดรถ และ
ทางเดินสาํหรับคนพิการตาํทีสุด ดงันนัผูบ้ริหารควรมีการตรวจสอบพืนทีจอดรถใหมี้ความเพียงพอ 
และทางเดินต่าง ๆ เพืออาํนวยความสะดวกต่อคนพิการ  

2. ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นสินคา้/ร้านมีคุณภาพ ตาํทีสุด ซึงผูบ้ริหาร
ศูนยก์ารคา้ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ หรือใหผู้บ้ริหารร้านคา้แสดงหลกัฐาน การรับรองวา่
สินคา้ของตนมีคุณภาพ  

ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจด้านมีการให้ส่วนลดในระดับตาํทีสุด ผูบ้ริหาร
ร้านคา้ต่าง ๆ ควรใชก้ลยทุธ์การตงัราคาในการดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นทีตงัเดินทางสะดวก ตาํทีสุด 
เนืองมาจาก 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ตามสือต่างๆ ในระดบัตาํทีสุด จึงควรทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มากขึน และตรงกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย (Target customer) 

ดา้นบุคลากร ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ 
ในระดับตาํทีสุด ผูบ้ริหารควรวิเคราะห์ว่าใช้พนักงานได้คุ ้มค่าหรือไม่ ควรลดจาํนวนคนใน
กระบวนการทีสามารถลดได ้และนาํมาเพิมในจุดทีจาํเป็น 

ดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นบริการทีจอดรถรวดเร็ว ในระดบัตาํ
ทีสุด จึงควรมีการวิเคราะห์ระยะเวลาทีผูบ้ริโภคใช้เวลาอยู่ในศูนยก์ารค้าชุมชน และแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทีใช้เวลาจอดรถนาน กบัผูบ้ริโภคทีตอ้งการจอดรถไม่นาน เพือจดัสรรทีจอดรถอาํนวย
ความสะดวกกบัผูที้ตอ้งการจอดเพือทาํธุระไม่นาน และไม่เสียเวลาในการวนหาทีจอดรถ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคมีความดึงพอใจด้านสถานทีตกแต่งสวยงาม ใน
ระดบัตาํทีสุด จึงควรมีการตรวจสอบสถานที ตกแต่ง และปรับปรุงใหดู้ใหม่ สะอาด และสวยงามอยู่
เสมอ 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ ์

จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกนัส่งผลให้
พฤติกรรมแตกต่างกนั ดงันนัควรมีการวิเคราะห์ดูความตอ้งการของคนแต่ละระดบัการศึกษา และ
แต่ละอาชีพ วา่มีความตอ้งการดา้นใดมากเป็นพิเศษ และผูบ้ริโภคดงักล่าวมีจาํนวนมากพอ หรือคุม้
ค่าทีจะสร้าง และพฒันาสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวหรือไม่  

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวม พบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวมมากทีสุด ดังนันผูบ้ริหารสถานทีและ
ร้านคา้ ควรพฒันาให้สินคา้และบริการมีคุณภาพอยู่เสมอ ในขณะเดียวกนัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา ส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ดงันนัผูบ้ริหารสถานทีและร้านคา้
ควรร่วมมือกนัในการกาํหนดราคาสินคา้ ให้อยู่ในระดบัทีผูบ้ริโภคพอใจ อยากกลบัมาใช้บริการ 
ในขณะทีร้านคา้ก็ไดก้าํไรจากการทาํธุรกิจ 

ดา้นร้านอาหาร พบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลในเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคด้านร้านอาหาร มากทีสุด แสดงว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเรือง
คุณภาพของอาหารและบริการ ความหลากหลาย รวมถึงชือเสียงของร้านอาหาร ดงันันผูบ้ริหาร
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ร้านคา้ ควรพฒันา ปรับปรุงให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพอยูเ่สมอ มอบบริการทีดีให้ลูกคา้ประทบัใจและ
รู้สึกคุม้ค่าทีไดซื้อหรือใชบ้ริการ 

ดา้นความปลอดภยัและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก พบว่าส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยัมาก
ทีสุด เนืองจากความปลอดภยัของสถานทีผูบ้ริโภคสามารถประเมินไดจ้ากลกัษณะภายนอก สิงปลูก
สร้าง และของตกแต่งสถานที ซึงผูบ้ริหารสถานทีและร้านค้าควรมีการตรวจสอบ และทาํให้
ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความใส่ใจเรืองความปลอดภยัต่อตวัผูบ้ริโภคนอกจากนีมีสิงอาํนวยความสะดวก
ใหก้บักลุ่มคนพิการ คนแก่ หรือเด็ก เช่น ทางเดินเฉพาะ รถเขน็ หอ้งนาํเฉพาะ เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
เพือให้ผลวิจยัครังนีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมาก

ขึน ผูว้จิยัขอเสนอขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไปนี 

1. ผลการศึกษาครังนีทาํให้ทราบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และระดบัความพึง
พอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด วา่มีดา้นใดทีผูบ้ริโภคพึงพอใจนอ้ยทีสุดเพือนาํไปพฒันา 
แต่ในการทีผูบ้ริหารร้านคา้และสถานทีจะนาํไปปรับปรุงหรือพฒันานนั อาจไม่สามารถทาํพร้อม
กนัได ้ควรมีการให้ผูต้อบแบบสอบถามลาํดบัความสําคญัของปัจจยัทีตอ้งการให้ทางร้านคา้และ
ศูนยก์ารคา้ปรับปรุงจากมากไปน้อย เพือให้ผูบ้ริหารจดัลาํดบัของการพฒันาตามความสําคญัของ
ความตอ้งการ หรือความเร่งด่วนของปัญหา 

2. สําหรับการวิจยัครังนีทาํให้ทราบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และระดบัความ
พึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้นซึงทาํให้ไม่ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ทีชดัเจนวา่ตอ้งการอะไร เพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภคบางอยา่งอาจอยูน่อกเหนือตวัเลือกของ
แบบสอบถามทีได้พฒันาขึนมา จึงควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงความต้องการของผูบ้ริโภค เพือให้
ผูบ้ริหารสถานทีและร้านคา้ ปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้มากทีสุด 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 

 

คําชีแจง แบบสอบถามนีจดัทาํขึนเพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน กรณีศึกษา เดอะเซอร์เคิลราพชฤกษ ์โดยนกัศึกษาปริญญาโท สาขาประกอบการ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะไม่ไดรั้บการเปิดเผยหรือ
นาํไปใช้ประโยชน์อืนใดนอกจากเพือการศึกษาเท่านนั   สุดทา้ยนีคณะผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณ
ท่านอย่างสูงในการเสียสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา  ณ  ทีนีด้วย  ซึงแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย    ส่วนดงันี 
 ส่วนที    ปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคล 

 ส่วนที    ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 

 ส่วนที    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนที  ขอ้เสนอแนะอืนๆ 

กรุณาทาํเครืองหมาย         ลงใน�ซึงตรงกบัขอ้มูลเกียวกบัตวัท่านมากทีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

 

ส่วนท ี  ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล 
1. เพศ 

 �ชาย     �หญิง 

2. อาย ุ

 �ตาํกวา่ 20 ปี    �21-30 ปี 

 � 31 - 40 ปี    � 41 ปีขึนไป 

3. สถานภาพ 

 �โสด      � สมรส 

 �หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 �ตาํกวา่ปริญญาตรี   �ปริญญาตรี 

 �ปริญญาโท    �สูงกวา่ปริญญาโท 
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5. อาชีพ 

 �นกัเรียน/นกัศึกษา   �ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

 �พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน  �ธุรกิจส่วนตวั 

6. รายไดต่้อเดือน 

 �ตาํกวา่ 10,000 บาท   �10,001 - 20,000 บาท 

 � 20,001 - 30,000 บาท   � 30,001 ขึนไป 

ส่วนท ี2ความพงึพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกรุณาทาํเครืองหมาย     ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุด 

 

มาก 

 

ปานกลาง 
 

นอ้ย 

 

นอ้ยทีสุด 

 

ด้านร้านอาหาร 

.  รสชาติอาหารถูกปาก           

.  คุม้ค่ากบัราคา           

.  มีร้านใหเ้ลือกหลากหลาย           

.  ใชว้ตัถุดิบมีคุณภาพ สะอาด 
ปลอดภยั           

1.5 พนกังานมีความกระตือรือร้น 
เตม็ใจบริการ           

ด้านความปลอดภัย 

1.1 มีเจา้หนา้ทีดูแลรักษาความ
ปลอดภยั           

1.2 มีกลอ้งวงจรปิดสามารถใชง้าน
ไดป้กติ           

1.3 สนามเด็กเล่นมีความปลอดภยั           

1.4 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองตน้           

1.5 บริการบตัรจอดรถ ป้องกนัการ
สูญหาย           
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พฤติกรรมการใช้บริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุด 

 

มาก 

 

ปานกลาง 
 

นอ้ย 

 

นอ้ยทีสุด 

 

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก 

1.1 มีบริการห้องนาํเพียงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ           

1.2 สิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ เช่น 
ธนาคารร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียน
สอนโยคะ           

1.3 มีพนืทีใหน้งัพกัผอ่น           

1.4 ทีจอดรถ และทางเดินสาํหรับคน
พิการ           

1.5 เจา้หนา้ทีสามารถใหค้าํแนะนาํ
ขอ้มูลได ้           

 

ส่วนท ี3ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกรุณาทาํเครืองหมาย     ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุด 

 
มาก 

 

ปานกลาง 
 

นอ้ย 
 

นอ้ยทีสุด 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
.  สินคา้และบริการมีใหเ้ลือก
หลากหลาย           

. . สินคา้/ร้านอาหารมีความสด 
ใหม่ สะอาดและปลอดภยั           

.   สินคา้/ร้านมีคุณภาพ           

.   สินคา้/ร้านคา้เป็นทีนิยม มีความ
น่าชือถือ 
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ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุด 

 
มาก 

 

ปานกลาง 
 

นอ้ย 
 

นอ้ยทีสุด 

 

ปัจจัยด้านราคา 
1.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ           

1.2 ค่าบริการจอดรถ           

1.3 มีการใหส่้วนลด           

1.4 ชาํระสินคา้และบริการไดห้ลาย
รูปแบบ           

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

1.1 ทีตงัเดินทางสะดวก           

1.2 ระยะเวลาการเปิด-ปิด           

1.3 มีพนืทีจอดรถเพียงพอ           

1.4 บริเวณกวา้งขวาง           

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.1 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตาม
สือต่างๆ           

1.2 มีการส่งเสริมการขายสินคา้/
ร้านอาหารส่วนลดราคาพิเศษ           

1.3 พนกังานแนะนาํสินคา้และ
บริการ           

1.4 จดักิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ           

ปัจจัยด้านบุคลากร 

1.1 แต่งกายสะอาด เรียบร้อย           

.  บริการดว้ยความเตม็ใจ ยมิแยม้ 
แจ่มใส           

1.3 เพียงพอต่อการใหบ้ริการ           

1.4 บริการและอาํนวยความสะดวก
เป็นอยา่งดี           
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ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุด 

 
มาก 

 

ปานกลาง 
 

นอ้ย 
 

นอ้ยทีสุด 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการในการทาํงาน 

1.1 บริการทีจอดรถรวดเร็ว           

1.2 การตอ้นรับของพนกังาน          

1.3 การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้           

1.4 มีระบบรักษาความปลอดภยั           

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ 

1.1 สถานทีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ           

1.2 สถานทีตกแต่งสวยงาม           

1.3 โครงสร้างอาคารปลอดภยั           

1.4 บรรยากาศร่มรืน           
 

ส่วนท ี  ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 
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การทดสอบความน่าเชือถือของเครืองมือตามแนวคิดของครอนบาร์ค 
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Case Processing Summary  

    N %  

Cases Valid 30 100.0  

Excludeda 0 .0  

Total 30 100.0  

     

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha N of Items    

.920 43    

     

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

รสชาติอาหารถูกปาก 158.17 321.592 .049 .921 

คุม้ค่ากบัราคา 158.70 321.390 .072 .921 

มีร้านให้เลือกหลากหลาย 157.80 314.717 .295 .920 

ใชว้ตัถุดิบมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั 158.43 313.978 .545 .918 

พนกังานมีความกระตือรือร้น เตม็ใจบริการ 158.53 315.016 .357 .919 

มีเจา้หนา้ทีดูแลรักษาความปลอดภยั 157.90 321.059 .072 .921 

มีกลอ้งวงจรปิดสามารถใชง้านไดป้กติ 159.37 325.137 -.151 .922 

สนามเด็กเล่นมีความปลอดภยั 159.17 319.730 .144 .921 

มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองตน้ 158.50 326.328 -.233 .922 

บริการบตัรจอดรถ ป้องกนัการสูญหาย 157.67 310.299 .426 .919 

มีบริการห้องนาํเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 158.07 325.099 -.146 .922 

สิงอาํนวยความสะดวกอืนๆ เช่น ธนาคาร ร้านถ่าย
เอกสารโรงเรียนสอนโยคะ 

159.17 324.144 -.080 .922 

มีพืนทีให้นงัพกัผอ่น 158.00 320.000 .113 .921 

ทีจอดรถ และทางเดินสาํหรับคนพิการ 159.13 329.844 -.459 .924 

เจา้หนา้ทีสามารถให้คาํแนะนาํขอ้มูลได ้ 158.73 325.237 -.112 .923 

สินคา้และบริการมีให้เลือกหลากหลาย 158.77 323.220 -.034 .922 

สินคา้/ร้านอาหารมีความสด ใหม่ สะอาดและ
ปลอดภยั 

158.43 319.633 .188 .920 

สินคา้/ร้านมีคุณภาพ 158.43 319.840 .221 .920 

สินคา้/ร้านคา้เป็นทีนิยม มีความน่าชือถือ 157.93 319.306 .159 .921 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 158.57 315.564 .493 .919 

ค่าบริการจอดรถ 157.93 297.375 .705 .915 

มีการให้ส่วนลด 159.27 298.685 .701 .916 
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ชาํระสินคา้และบริการไดห้ลายรูปแบบ 158.50 296.741 .902 .914 

ทีตงัเดินทางสะดวก 159.47 306.533 .395 .919 

ระยะเวลาการเปิด-ปิด 158.30 295.183 .825 .914 

มีพืนทีจอดรถเพียงพอ 158.10 300.438 .632 .916 

บริเวณกวา้งขวาง 158.07 299.926 .642 .916 

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามสือต่างๆ 160.73 315.995 .231 .920 

มีการส่งเสริมการขายสินคา้/ร้านอาหาร ส่วนลด
ราคาพิเศษ 

159.00 294.483 .491 .919 

พนกังานแนะนาํสินคา้และบริการ 158.93 293.926 .732 .915 

จดักิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ 158.53 297.568 .644 .916 

แต่งกายสะอาด เรียบร้อย 158.63 296.723 .718 .915 

บริการดว้ยความเตม็ใจ ยมิแยม้ แจ่มใส 158.47 296.464 .691 .915 

เพียงพอต่อการให้บริการ 158.87 299.292 .646 .916 

บริการและอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่ง 158.50 296.672 .676 .916 

บริการทีจอดรถรวดเร็ว 158.60 298.455 .673 .916 

การตอ้นรับของพนกังาน 158.90 298.231 .578 .917 

การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 157.77 292.599 .852 .914 

มีระบบรักษาความปลอดภยั 157.67 292.437 .906 .913 

สถานทีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 159.30 303.528 .416 .919 

สถานทีตกแต่งสวยงาม 158.90 295.748 .642 .916 

โครงสร้างอาคารปลอดภยั 158.83 295.109 .609 .916 

บรรยากาศร่มรืน 158.67 296.713 .593 .917 
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เอกสารตอบรับการนําเสนอบทความ 
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คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ครังท ี3 ประจําปี 2558 
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