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งานวจิยัฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงได ้ จะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากบุคคล
หลายท่านทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ในท่ีน้ีตอ้งขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
อาจารยสุ์ทธิมน  ศรีโชติ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัซ่ึงท่านไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ใหค้  าแนะน า  
ค  าปรึกษาและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนไดก้รุณาตรวจทาน  แกไ้ข  และปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
มาโดยตลอด  รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารยศิ์ระ ศรีโยธิน ท่ีใหเ้กียรติเป็นประธานในการสอบ
งานวจิยัและผูช่้วยศาสตร์ตราจารยด์าวลอย กาญจนมณี ท่ีใหเ้กียรติเป็นกรรมการในการสอบ
งานวจิยั  พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า  ตรวจสอบ  แกไ้ขขอ้บกพร่องจนงานวจิยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณ  ตุก๊  ฝ้าย  อญั  เอ๋  และ เพื่อน ๆ ท่ีคอยใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือ  พร้อมทั้งให้
ก าลงัใจในการท าวจิยัคร้ังน้ีจนส าเร็จไดด้ว้ยดี  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ส าหรับก าลงัใจ และ ใหก้ารสนบัสนุนดว้ยดีมาโดย
ตลอด 

หากงานวจิยัเร่ืองน้ีมีคุณประโยชน์และความดีใด ๆ  ก็ตาม ขา้พเจา้ขอขอบคุณกบัค าวา่  
“ปัญหา”  “อุปสรรค” และ “ลม้เหลว” อนัท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจค าวา่ “ส าเร็จ” ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กกกกกกกกหวัหินเป็นอ าเภอท่ีชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จกักนัเป็นอยา่งดี หวัหินเดิมช่ือบา้นสมอ
เรียง หรือบา้นแหลมหิน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 7 ไดท้รงสร้างพระราชวงัไกลกงัวล 
เพื่อทรงประทบัพกัผอ่นในฤดูร้อน ปัจจุบนัพระราชวงัไกลกงัวลเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริย์
องคปั์จจุบนั หวัหินเป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีสามารถเท่ียวไดใ้น 1 วนั และอยูห่่างจาก
กรุงเทพมหานคร เพียง 281 กิโลเมตร (ณฐัชยา ราทิกุลกรลกัษณ์ 2549) หวัหินยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียว
อีกมากมาย มีทั้งสถานบนัเทิง สถานท่ีจบัจ่ายใชส้อยและร้านอาหารไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาเท่ียวหวัหินไดอ้ยา่งประทบัใจ (ณฐัชยา ราทิกุลกรลกัษณ์ 2549)  
กกกกกกกกศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ ตวลิเลจ เป็นศูนยก์ารคา้แห่งแรกของอ าเภอหวัหิน เกิดจาก
ความตอ้งการพื้นฐานของผูบ้ริโภค 2 กลุ่มหลกัคือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1. กลุ่มคนอยูป่ระจ า คือ ประชาชนในเขตหวัหิน ปราณบุรี และชะอ า ซ่ึง
เป็น 3 อ าเภอท่องเท่ียว ประชาชนท าอาชีพดา้นการท่องเท่ียว  เป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ หรือ
ผูป้ระกอบการ   
กกกกกกกกกกกกกกกก2. กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีท่ี
พกัหลกัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนและมีบา้นหลงัท่ี 2 หรือคอนโดมิเนียมอยูใ่นหวัหิน และนกัท่องเท่ียวอีก
กลุ่มคือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีหวัหินเป็นประจ า 
กกกกกกกกมหาวทิยาลยัศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึง
ขยายเขตการศึกษาไปตั้งวทิยาเขตแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ใชช่ื้อวา่ วทิ ยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ตั้งอยูบ่นเลขท่ี1 หมู่ท่ี3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี มีพื้นท่ี 621 ไร่ เร่ิมก่อสร้าง
เม่ือปีพุทธศกัราช2540 เพื่อสนองนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษา ไดมี้การก่อสร้าง
อาคารสถานท่ี และเร่ิมจดัการเรียนการสอนคร้ังแรกในปีการศึก ษา 2545 โดยคณะวทิยาการจดัการ 
ในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต จ านวน 3 สาขาวชิา พร้อมทั้งใหมี้การจดัตั้งส านกังานของคณะวชิา
เป็นการภายใน เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน และงานบริการการศึกษาใหแ้ก่
นกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการ (Faculty of Management Science) จดัตั้งข้ึนเป็นคณะวชิาท่ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD


2 

 

 

12 ในมหาวทิยาลยัศิลปากร เร่ิมจดัการเรียนการสอนท่ีวทิยาเขตเพชรบุรีในปี พ .ศ. 2545 ณ วทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวชิาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระ
ไดร้ะดบัหน่ึง เป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วม
ปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการคุณภาพชีวติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
เป็นส าคญั หลกัสูตรการศึกษาจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีสาขาต่างๆดงัน้ี คือ หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิตแบ่งเป็นสาขา 3 ดงัน้ี สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป สาขาวชิาการจดัการการ
ท่องเท่ียว สาขาวชิาการจดัการชุมชน หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตแบ่งเป็น 3 สาขา ดงัน้ี  สาขาวชิา
การตลาด สาขาวชิาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษและ
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน วสิัยทศัน์ของคณะ
วทิยาการจดัการคือเป็นศูนยก์ลางความรู้ดา้นการจดัการและการวจิยั โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ
ชีวติและเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก ตลอดจนสังคมส่วนรวม ตามหลกัเสรีภาพทาง
วชิาการ รวมทั้งธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ วฒันธรรมแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งเนน้สู่มาตรฐานซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล 
กกกกกกกกดงันั้นผูท้  าการวจิยัตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการ
ท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจจ ากการใช้
บริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ ผูว้จิยัท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนักศึกษา เน่ืองจาก
นกัศึกษาเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้ไปใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ เพื่อเขา้ใจถึง
เหตุผล แนวความคิดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของผูบ้ริโภคและส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และ
บริการ และตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการวางแผน
กลยทุธ์ทางดา้นการตลาด เพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจในอนาคต  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
กกกกกกกก1. ศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกก2. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
 
 



3 

 

 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
กกกกกกกกสมมุติฐานท่ี 1 นกัศึกษาท่ีเพศต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกสมมุติฐานท่ี 2 นกัศึกษาท่ีคณะต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกสมมุติฐานท่ี 3 นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
  
ขอบเขตของการวจัิย 
กกกกกกกกขอบเขตของกลุ่มประชากร นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 จ านวน 3,123 คน (มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2551) โดยแยกเป็นคณะ รวมทั้งส้ิน 3 คณะ จ าแนกไดด้งัน้ี  

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณะ นักศึกษา (คน) 
คณะวทิยาการจดัการ 2,006 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      574 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร      543 
รวม 3,123 

หมายเหตุ :  ยกเวน้ นกัศึกษาสาขาการจดัการท่องเท่ียวปีท่ี 4 คณะวทิยาการจดัการ  
    นกัศึกษาปีท่ี 4 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร      
    นกัศึกษาปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      

ก าหนดจากประชากร โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคือนกัศึกษามหาวิ ทยาลยัศิลปากร 
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 การค านวณขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง ค านวณโดยสูตร Taro Yamanae (Taro Yamanae 1973 : 1088, อา้งถึง บุญใจ ศรีสถิต
นรากรู 2537 : 195)  ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % หรือความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05  
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โดยใช้สูตร 

 
 
   
   
  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N   = จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e    = ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 หรือ ร้อยละ 5 () 
        =                    3,123 
      1+ (3,123*0.05*0.05) 
                                 = 3,123 
                                             1+7.81 
                                 =           3,123 
                                               8.81 
                                 =          354.48 

 

กกกกกกกกจากการค านวณไดต้วัอยา่งเท่ากบั 354.48 คน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการ
วจิยั จึงก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 355 คน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ท่ีมาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ    

2. เพื่อน าผลวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับบุคคลท่ีสนใจลงทุนท าธุรกิจใน
ศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 

3. เพื่อน าผลวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับบุคคลท่ีสนใจลงทุนท าธุรกิจในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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นิยามศัพท์ 
 1. ผู้บริโภค หมายถึง นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ปีการศึกษา 2551 ท่ีใชซ้ื้อสินคา้หรือบริการหรือเคยซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ต
วลิเลจ 

2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บ หรือใชสิ้นคา้และ
บริการ  รวมไปถึงการขจดัสินคา้หรือบริการหลงัการใชด้ว้ย (Activities people undertake when 
obtain, consuming and of products and services) กล่าวโดยง่ายคือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเร่ือง
เก่ียวกบั “ท าไมคนจึงท าการซ้ือ” (อดุลย ์จาตุรงคกุล 2545) 

3. ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เกต็วลิเลจ    หมายถึง ศูนยก์ารคา้ก่ึงรีสอร์ทภายใตแ้นวคิด Hua 
Hin Market Village: Life Style Shopping Complex (รายงานประจ าปีของศูนยก์ารคา้หวัหิน               
มาร์เก็ตวลิเลจ, 2550) ศูนยก์ารคา้มีความโดดเด่นดา้นการออกแบบและตกแต่งท่ีทนัสมยัเพื่อดึงดูด
ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ การก่อสร้างใชง้บประมาณกวา่  2,000 ลา้นบาท บนเน้ือท่ี 27 ไร่       
(60,000 ตารางเมตร) (รายงานประจ าปีของศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ 2550) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 
ชั้น ศูนยก์ารคา้ไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2550 (รายงานประจ าปีของศูนยก์ารคา้
หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 2550) 

4. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความช่ืนชอบและพ อใจในการ
ใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ   ในดา้นสินคา้ของแต่ล ะแผนก ราคา พนกังาน และ
ความสะอาด (สุธรรม รัตนโชติ 2550) 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาวจิยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิ
เลจ”  ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้หวัหิน  
มาร์เก็ตวลิเลจ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  และการทบทวนวรรณกรรม  โดยมีองคป์ระกอบ
ดงัต่อไปน้ี 

 
กกกกกกกกทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 
กกกกกกกกงานวจิยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเ ขตสารสนเทศเพชรบุรี  ในการซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิ
เลจ”  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัไดด้งัน้ี 
กกกกกกกกประวติัของศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
กกกกกกก  กกกกกกกกความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
กกกกกกกกกกกกกกกกความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
กกกกกกกกกกกกกกกกความหมายของความพึงพอใจ 
กกกกกกกกแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการบริการ 
กกกกกกกกกกกกกกกกความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
กกกกกกกกทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
กกกกกกกกกกกกกกกกทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์
กกกกกกกกแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการบริการ 
กกกกกกกกการวดัความพึงพอใจ 
กกกกกกกกงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประวตัิศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ 
กกกกกกกกเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2548 ไดจ้ดัตั้ง บริษทั  มาร์เก็ต วลิเลจ จ ากดั (“มาร์เก็ต วลิเลจ”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยตั้งอยูท่ี่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ต าบลหวัหิน อ าเ ภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  โดยบริษทั โฮม โปรดกัส์  เซ็นเตอร์จ ากดั(มหาชน)  เขา้ถือหุน้ทั้งหมดร้อยละ 
99.99 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท มาร์เก็ต วลิเลจ  ถูกจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
บริหารพื้นท่ีใหเ้ช่าใหก้บั บมจ . โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ พร้อมกบัใหบ้ริการทางดา้นสาธารณูปโภค
แก่ผูเ้ช่า เร่ิมตน้ด าเนินการ บนพื้นท่ีโครงการ “หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ”   
กกกกกกกกวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2549 เปิดด าเนินการโครงการ“หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ ” ซ่ึงตั้งอยู่
บริเวณ ถนนเพชรเกษมอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภายในโครงการประกอบดว้ยสาขา
ของโฮมโปรโลตสัซุปเปอร์สโตร์เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านสินคา้ไอที โรง
ภาพยนต ์โรงโบวล่ิ์งสปอร์ตเวลิด์ และร้านคา้ชั้นน าอีกจ านวนมาก 
กกกกกกกกหวัหินมาร์เก็ตวลิเล็จ ช่ือน้ีจะเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก เพราะกวา่ 50%ของ
นกัช็อปท่ีน่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีเขา้มาช็อปป้ิงและรับประทานอาหารเป็นประจ าทุกวนั   หวัหินมาร์เก็ต
วลิเลจสร้างข้ึนดว้ยงบลงทุนกวา่ 2,000 ลา้นบาท บนพื้นท่ี 27 ไร่ เยื้องโรงแรมแมริออท รีสอร์ท 
แอนด ์สปา หวัหิน และติดกบัโรงเรียนหวัหินวทิยาลยั  ศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจมีรูปแบบใน
การออกแบบในคอนเซ็ปต ์Lifestyle Resort Shopping Complex ดา้นการตกแต่งศูนยก์ารคา้ฯ อิงจุด
แขง็ของการเป็นเมืองตากอากาศของหวัหิน ดว้ยการจดัแบ่งสัดส่วนเป็น outdoor market ซ่ึงเป็น
พลาซ่าเปิดกวา้งไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ กบัส่วนท่ีเป็น Indoor เหมือนศูนยก์ารคา้ทัว่ไป รวมถึงการ
ออกแบบก่ึงบา้นพกัริมทะเลโบราณ ด้ วยสถาปัตยอ์นังดงาม ท าใหห้วัหินมาร์เก็ตวลิเลจ ดูโดดเด่น
และมีเอกลกัษณ์ท่ีน่ีจึงเป็นจุดนดัพบท่ีส าคญัของทั้งชาวไทยและต่างชาติท่ีเขา้มาเยอืน ไม่วา่จะเป็น
คนกรุงเทพมานดัเจอกนัหรือคนจงัหวดัใกลเ้คียงมาจบัจ่ายใชส้อยเพราะท่ีน่ีมีเกือบครบทุกความ
ตอ้งการทั้ง เทสโกโ้ลตสั โฮมโปร เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์โบลวฮิ์ต กาแล็คซ่ี รวมทั้งศูนยอ์าหาร 
และฟาสฟูด เช่น KFC SIZLER THE PIZZA FUJI  YAYOI MK  เจียงลูกช้ินปลา  STARBUCK  
BASKIN&ROBBIN  SWENSEN  BLACKCANYON  SANTAFE  และอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีร้านช็
อปป้ิงแบรดด์งั อยา่ง JASPAL  CC&OO  LEVIE  LEE COOPER  AIIZ  HAZZ JEEP 
GIORDANO  และอ่ืนๆอีกมากมาย  ทางศูนยก์ารคา้ฯยงัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ
ตลอดทั้งปี 
กกกกกกกกศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ เปิดท าการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ในวนั
อาทิตย ์– วนัพฤหสับดี และเวลา 10.30 – 22.00 น. ในวนัศุกร์และวนัเสาร์  
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แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค  (Theory of Consumer Behavior) 
กกกกกกกกความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
กกกกกกกกตลาดผูบ้ริโภค (Consumer market)  หมายถึง  ผูบ้ริโภคหรือรอบครัวท่ีซ้ือสินคา้และ
บริการเพื่อการบริโภคส่วนตวั  ซ่ึงเป็นการบริโภคขั้นสุดทา้ย  กล่าวอยา่งง่าย ๆ ตลาดผูบ้ริโภคก็
หมายถึง  ผูบ้ริโภคหรือครัวเรือนนัน่เอง (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2541)   
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการ
คน้หา  การซ้ือ  การใช ้ การประเมินผล  การใชส้อยผลิตภณัฑ ์ และการบริการ  ซ่ึงคาดวา่จะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ หรือหมายถึง  การศึกษาพฤติกรรม  การตดัสินใจและการ
กระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2541) 
กกกกกกกก(Engel  J.F. , อา้งถึงในศุภร  เสรี รัตน์  2544)  ไดใ้หค้วามหมาย  พฤติกรรมผูบ้ริโภคไว้
วา่  หมายถึง  การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า 
(Acquiring)  การบริโภค (Consuming)  และการก าจดั (Disposing)  ซ่ึงสินคา้และบริการ  โดยหมาย
รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยู่ก่อนแลว้  ซ่ึงก่อใหเ้กิดเป็นการกระท าดงักล่าว 
กกกกกกกกในขณะท่ี Schiffman และ Kanuk   (อา้งถึงในวนัดี  เหล่าสุวรรณวฒัน์  2545)  ไดใ้หค้  า
นิยามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในลกัษณะของ
การคน้หา (Searching)  การซ้ือ (Purchasing)  การใช ้(Using)  การประเมิน (Evaluating)  และการทิ้ง 
(Disposing)  สินคา้และการบริการท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัวา่จะช่วยสนองความตอ้งการของพวกเขา  
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บบริโภคสินคา้หรือ
บริการ กล่าวคือ พฤติกรรมผูบ้ริ โภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบั ท าไมคนจึงท าการซ้ือสินคา้และบริการ โดยมี
กระบวน การตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลในสินคา้และบริการนั้น (อดุลย ์จาตุรง
คกุลและดลยา จาตุรงคกุล  2550) 
กกกกกกกกแนวความคิดของครอบครัวในฐานะท่ีเป็นหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและการ
บริโภค  ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งก็คือ ครอบครัวในฐานะท่ี
เป็นผูมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  มีหนา้ท่ีปรับปรุงและปรับแต่ง แกไ้ขพฤติกรรมของบุคคล 
ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์โดยกระบวนการปฏิบติัตอบต่อกนั  การไดม้าซ่ึงค่านิยม รสนิ ยม ทศันคติ 
และคุณสมบติัต่างๆ เก่ียวกบัพฤติกรรม ทั้งหมดน้ีเร่ิมตน้จากภายในครอบครัวทั้งส้ิน  สังคมส่วน
ใหญ่ ถูกก าหนดโดยการเป็นสมาชิกครอบครัว เป็นตวัก าหนดหลกัและเป็นตวัแปรอิสระท่ีส าคญั
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค อยา่งนอ้ยท่ีสุดครอบครัวก็เป็นเคร่ืองกลัน่กรองท่ีส าคญัโด ยการใชก้าร
อบรม  ใหรู้้จกัระเบียบทางสังคม ประนีประนอม  ทศันคติ และค่านิยมต่างๆ ตั้งแต่แรกเร่ิมใหมี้ต่ อ
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สินคา้  การประสบความส าเร็จ  การอนุมติั  และการบริโภค เป็นตน้ (อดุลย ์และดลยา จาตุรงคกุล
2550)  
กกกกกกกกคอตเลอร์ไดเ้สนอการศึกษาตลาดใหม่ โดยจะตอ้งศึกษาจากค าถาม  7 ค าถาม ท่ีใชค้น้หา
ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W’s และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, When, Where,        
และ How เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือเรียกวา่ SevenO’s ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, 
Organizations, Objectives, Operations และ Outlets ค าตอบต่อค าถามทั้ง 7 ประการเป็นขอ้มูลทาง
การตลาด เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาส่วนประสม ทางการตลาด (4P’s) ( พิบูล ทีปะปาล  2545) ดงั
ตาราง 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) 
 

ค าถาม 6w’s และ 1H ค าตอบทีต้่องการทราบ (7o) 
 

กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
 

ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
จิตวทิยาและพฤติกรรมศาสตร์ 

4 P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  

สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
คืออะไร 
(What does the consumer 
buy?) 
 

ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือ(Objects) คือ
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์
ก็คือ องคป์ระกอบและความ
แตกต่างของสินคา้  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ(์Products 
Strategies) ประกอบดว้ย ผลิตภั ณฑ์
หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์
ควบ ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัและศกัยภาพ
ผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือ
บริการไปเพื่ออะไร 
(Why does the consumer 
buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ คือการ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค(Objectives) 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การใหส่้วนลดและการแจกสินคา้
ตวัอยา่ง 

ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการ 
(Who participates in the 
buying?) 
 

ผูบ้ริโภคท่ีมีส่วนร่วมในการซ้ือ
สินคา้หรือบริการคือ บทบาทของ
กลุ่มต่างๆ (Organization)ไดแ้ก่ ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ
และผูใ้ช ้

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การใหส่้วนลดและการแจกสินคา้
ตวัอยา่ง 
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ลูกคา้มีการซ้ือสินคา้หรือ
บริการเม่ือใด 
(When does the consumer 
buy?) 
 

โอกาสในการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
(Occasions) ไดแ้ก่ ช่วงฤดูใดของปี  
ช่วงเทศกาล ช่วงวนัใด ช่วงเดือนใด
และโอกาสส าคญั 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การใหส่้วนลดและการแจกสินคา้
ตวัอยา่ง 

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไดท่ี้ไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 
 

ช่องทางในการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
(Outlets) ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ ซุปเปอร์
มาร์เก็ตและร้านคา้ปลีก 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place 
“Distribution”)  
 

ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อยา่งไร 
(How does the consumer 
buy?) 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการ(Operation) ไดแ้ก่ การรับรู้
ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมินผลทางการเลือก การ
ตดัสินใจและความรู้สึกหลงัการขาย 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การใหส่้วนลดและการแจกสินคา้
ตวัอยา่ง 

 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , กลยทุธ์การตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา   
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2547),81 
กกกกกกกกความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
กกกกกกกกการเขา้ใจถึงสาเหตุในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  จะท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคดียิง่ข้ึน  ซ่ึงความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดงัน้ี  
กกกกกกกก1.  การประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ  (Application to decision making)  การศึกษาถึง
พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญัเพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นสาขาวชิาเชิง
ประยกุต ์ (Applied Discipline)  การประยกุตใ์ช ้ 2  ระดบั  คือ   

 1.1  ทศันะดา้นจุลภาค  (Micro Perspective)  การประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัปัญหาท่ี
ธุรกิจเผชิญอยูเ่ก่ียวกบัการท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยธุรกิจบรรลุวตัถุประสงค ์ 
ผูจ้ดัการโฆษณา  ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์ และบุคคลอ่ืน  ธุรกิจท่ีมุ่งก าไรจะมุ่งท่ีท าความเขา้ใจ
ผูบ้ริโภคเพื่อใหง้านของเขามีประสิทธิผล  นอกจากน้ีในองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไรจะไดรั้บ
ประโยชน์จาการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั 

 1.2  ทศันะดา้นสังคม  (Societal perspective)  เป็นการประยกุตค์วามรู้ของพฟติ
กรรมผูบ้ริโภคเพื่อแกปั้ญหาส่วนรวม  (Aggregate-level problems)  ซ่ึงกลุ่มใหญ่หรือสังคมเผชิญอยู ่ 
เราทราบแลว้วา่ผูบ้ริโภคจะมีอิทธิพลต่อลกัษณะดา้นเศรษฐกิจและสังคมในระบบตลาดจะข้ึนอยูก่บั
การเลือก  ผูบ้ริโภคจะมีอิทธิพลต่อผูผ้ลิตวา่จะผลิตอะไร  (What?)  จะผลิตส าหรับใคร  (For 
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whom?)  และจะใชท้รัพยากรอะไรในการผลิตสินคา้นั้น  พฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคจะมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพและระดบัมาตรฐานการด ารงชีวติ 
กกกกกกกก2.  ความส าคญัในชีวติประจ าวนั (Significance in daily lives)  เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็คือบทบาทท่ีส าคญัในชีวติของเขา  เวลาส่วนใหญ่ใชใ้นการเลือก
ซ้ือหรือสถานท่ีต่าง ๆ และ  (หรือ)  การเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ การใชค้วามคิดเก่ี ยวกบั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  การคุยกบัเพื่อนเก่ียวกบัสินคา้  การเห็น  หรือการไดย้นิโฆษณาสินคา้  
นอกจากน้ีสินคา้ท่ีบุคคลซ้ือและสามารถน าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้อีกดว้ย (ฉตัยาพร  
เสมอใจ  และมทันียา  สมมิ 2546:6)   

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

กกกกกกกกความหมายของความพงึพอใจ 
กกกกกกกกความพึงพอใจ (Satisfaction) ซ่ึงจะสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเด็นหลกัๆ คือ  
ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Service 
Satisfaction) แต่ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะอธิบายถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการเท่านั้นซ่ึงมีผูใ้ห้
แนวคิดดงัน้ี 
กกกกกกกกMorse (1958: 27, อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ เจียวพว่ง 2550: 14) อธิบายวา่ ความพึงพอใจ
หมายถึง สภาวะท่ีจิตปราศจากความเครียดทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้มีความตอ้งการ ถา้
ความตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดนั้นก็จะนอ้ยลงส่งผลให้
ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทางกลบักนัถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
กกกกกกกกVroom (1964: 99, อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ เจียวพว่ง 2550: 14) กล่าววา่ ทศันะและความ
พึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะสองค าน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากการท่ีบุคคลเขา้
ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันะคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันะคติ
ดา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 
กกกกกกกกChaplin (1968: 437, อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 14) กล่าววา่ ความพึงพอใจ
ตามความหมายของพจนานุกรมทางดา้นจิตวทิยา ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ เป็นความรู้สึกของผูท่ี้มารับ
บริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอบริการในสถานบริการกก
กกกกกกกกกล่าวโดยสรุป  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะ
เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตนเองตอ้งการหรือเป็นไปตามท่ีเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงระดบัความ
พึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจะมีความแตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั 
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แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจต่อการบริการ 
กกกกกกกกความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
กกกกกกกกความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สึกของผูท่ี้ใชท่ี้มีผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหวา่งส่ิงท่ีไดรั้บกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชเ้กิดจากความแตกต่ าง
ระหวา่งส่ิงท่ีไดรั้บกบัส่ิงท่ีคาดหวงั (สมิต สัชฌุกร 2542: 18,อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 
2550:17) ซ่ึงหากพิจารณาถึงความพอใจของการบริการวา่จะเกิดความพอใจมากนอ้ยเพียงใด ถา้
ไดรั้บการบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัท าใหเ้กิดความไม่พอใจ แต่ถา้ระดบัผลของการบริการสู งกวา่
ความคาดหวงั ก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลท่ีไดรั้บจากบริการสูงกวา่ความคาดหวงั ผูใ้ชจ้ะ
เกิดความประทบัใจจะส่งผลใหผู้ใ้ชก้ลบัไปใชบ้ริการซ ้ าอีก จึงกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจในการ
บริการ หมายความถึง ภาวการณ์ท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคล อนัเป็นผ ลมาจาก
การเปรียบเทียบ การรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ ไม่วา่จะเป็นการรับบริการหรือการใหบ้ริการใน
ระดบัท่ีตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการบริการนั้น ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการและความพึงพอใจในงานของผูใ้หบ้ริการ(รัชยา กุลวานิชไชยนั นท ์ 2535, อา้งถึงใน 
เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 17) 
กกกกกกกกความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการนั้น สามารถแบ่งออกได ้2 ระดบัคือ 
กกกกกกกก1.ความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคาดหวงั ซ่ึงเป็นการแสดงความรู้สึกยนิดี มีความสุขของ
ผูใ้ชบ้ริการเม่ือไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ 
กกกกกกกก2.ความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นการแสดงความรู้สึกปราบปล้ืมใจหรือ
ประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการเม่ือไดรั้บการบริการท่ีเกินความคาดหวงัท่ีมีอยู่ 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2544,อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 18) 
กกกกกกกกMillet (1954, อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 19 ) ไดใ้หท้ศันะวา่ ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของหน่วยงานรัฐ ควรพิจารณาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี คือ  
กกกกกกกก1.การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) คือ การใหบ้ริการท่ีมีความยติุธรรม
โดยยดึติดวา่ทุกคนนั้นเสมอภาคเท่าเทียมกนั ทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการ
แบ่งแยกและใชม้าตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั 
กกกกกกกก2.การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา (Timely Service) คือ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วเพราะผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานจะไม่มีประสิทธิภาพเลยถา้ไม่ตรงต่อเวลา 
กกกกกกกก3.การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) คือ ความตอ้งการเพียงพอในเร่ืองของ 
สถานท่ี บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยเพียงพอในลกัษณะท่ีมีจ านวนการใหบ้ริการและสถานท่ี
บริการอยา่งเหมาะสม 
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กกกกกกกก4.การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การใหบ้ริการเป็นไปอยา่ง
สม ่าเสมอ 
กกกกกกกก5.การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) คือ การใหบ้ริการท่ีมีการพฒันาการ
บริการมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังานทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพใหมี้
ความกา้วหนา้ 
กกกกกกกกทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
กกกกกกกกทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow ’s Theory of  Motivation)  
กกกกกกกกMaslow (1970, อา้งถึงใน รุ่งทิพย ์ฉนัทพชันี 2547: 8) ไดอ้ธิบายวา่ท าไม่มนุษยจึ์งมี
ความตอ้งการแตกต่างกนัและในเวลาท่ีต่างกนั ค าตอบของเขา คือ ความตอ้งการของมนุษยมี์การ
เรียงล าดบัเป็นขั้นๆ จ ากความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากไปหาความตอ้งการท่ีมีความส าคญันอ้ย 
ดงัน้ี 
 กกกกกกกก1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค  และความตอ้งการทางเพศ 
กกกกกกกก2. ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง เป็นความตอ้งการความปลอดภยัมัน่คง
ในชีวติ ไดแ้ก่ ความคุม้ครอง  การปกป้อง 
กกกกกกกก3. ความตอ้งการทางสังคม เป็นความตอ้งการใหส้ังคมยอมรับเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ ความ
รัก  ความรู้สึกอบอุ่น 
กกกกกกกก4. ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับนบัถือ เป็นความตอ้งการใหส้ังคมหรือบุคคลยกย่ อง
สรรเสริญ ไดแ้ก่ สถานภาพเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนในสังคม  ความภาคภูมิใจในตนเอง  
กกกกกกกก5. ความตอ้งการประสบความส าเร็จ เป็นความตอ้งการจะประสบความส าเร็จตามความ
นึกคิด ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง การสมความปรารถนา 
กกกกกกกกมนุษยจ์ะตอบสนองความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดก่อนเป็นอนัดบัแรกและเม่ือประสบ
ความส าเร็จต่อความตอ้งการท่ีส าคญันั้นซ่ึงเป็นความตอ้งการในปัจจุบนั  มนุษยก์็พยายามตอ้งการ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีส าคญัในล าดบัต่อไปกก 
 
กกกกกกกกแนวทางการสร้างความพงึพอใจในการบริการ 
กกกกกกกกความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการต่างมีความส าคญัต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริการ ดงันั้น การสร้างความพึงพอใจในการบริการจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการควบคู่กนั
ไปทั้งต่อผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ ดงัน้ี 
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กกกกกกกก1. การตรวจสอบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และผูใ้หบ้ริการอยา่ง
สม ่าเสมอ ผูบ้ริหาร การบริการจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีในการส ารวจความตอ้งการ ค่านิยมและ
ความคาดหวงัของผูใ้ชท่ี้มีต่อการบริการขององคก์าร ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการใชบ้ตัรแสดง
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นทั้งจาก
ภายนอกและภายในองคก์ารในการสะทอ้นภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน
บริการ ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีขอ้บกพร่อง ขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์าร เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาคุณภาพ
ของการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ อนัจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจต่อการ
บริการ 
กกกกกกกก2. การก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององคก์ารใหช้ดัเจน ผูบ้ริหารการบริการจ าเป็นท่ี
จะตอ้งน าขอ้มูลท่ีระบุถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช ้ขอ้บกพร่อง ขอ้ไดเ้ปรียบของ
องคก์าร ตน้ทุนของการด าเนินการ แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ
ขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์มาประกอบการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางขององคก์ารซ่ึงจะ
ส่งผลต่อลกัษณะของการใหบ้ริการและคุณภาพของการบริการต่อผูรั้บบริการ  
กกกกกกกก3. การก าหนดกลยทุธ์การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารการบริการตอ้งปรับเปล่ียน
การบริการท่ีมีอยูใ่หส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ทิศทางขอ งองคก์ารโดยใชก้ลยทุธ์สมยัใหม่ ทั้งในดา้น
การบริหารการตลาด และการควบคุมคุณภาพการบริการ รวมทั้งการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช้
ในการอ านวยความสะดวกในการบริการดา้นต่างๆ เช่น การจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชด้ว้ยระบบ
ฐานขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ การใชร้ะบบโทรศั พทอ์ตัโนมติัในการต่อสายเช่ือมโยงการ
ติดต่อกบัหน่วยงานภายในองคก์ารบริการ เป็นตน้ ปัจจุบนัผูบ้ริการการบริการนิยมน าแนวคิดดา้น 
“การบริหารเชิงกลยทุธ์” ท่ีค  านึงถึงการใหค้วามส าคญักบัการบรรยากาศการท างานระหวา่งพนกังาน
บริการภายในองคก์าร เช่นเดียวกบัการสร้างสายสัมพนัธ์ กบัผูใ้ชภ้ายนอกใหเ้ป็นไปในรูปแบบ
เดียวกนั (วรรณสิริ  เพญ็สิทธ์ิ 2546: 8, อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 20) 
 
กกกกกกกกการวดัความพงึพอใจ 
กกกกกกกกความพึงพอใจต่อการบริการจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการ
ใหบ้ริการขององคก์ารประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล 
ดงันั้น การวดัความพึงพอใจต่อบริการอาจจะกระท าไดห้ลายวธีิดงัต่อไปน้ี  
กกกกกกกก1.การใชแ้บบสอบถาม เป็นวธีิการท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึง โดยการขอ้ร้อง
หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดั แสด งความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด
ค าตอบไวใ้หเ้ลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดา้น
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ต่างๆท่ีหน่วยงานก าลงัใหบ้ริการอยู ่เช่น ลกัษณะของการใหบ้ริการ สถานท่ีใหบ้ริการ ระยะเวลาใน
การใหบ้ริการ พนกังานท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้  
กกกกกกกก2.การสัมภาษณ์ เป็นอีกวธีิหน่ึงในการท่ีจะไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจใหผู้ถู้ก
สัมภาษณ์ตอบค าถามใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง การวดัความพึงพอใจโดยวธีิสัมภาษณ์นบัวา่เป็นวธีิการท่ี
ประหยดั และมีประสิทธิภาพมากอีกวธีิหน่ึง 
กกกกกกกก3.การสังเกต เป็นอีกวธีิหน่ึงในการท่ีจะไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการไดโ้ดยวธีิการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลงัจากการ
ไดรั้บบริการแลว้ เช่น การสังเกตกิริยาการพดู สีหนา้ และค วามถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นตน้ 
การวดัความพึงพอใจโดยวธีิน้ี ผูว้ดัจะตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและมีแบบแผนท่ีแน่นอนจึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (สาโรช ไสยสมบติั 2534: 39,อา้ง
ถึงใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 21) 
กกกกกกกกสรุปแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการไดว้า่ ความพึงพอใจในบริการ
หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้
ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการไม่วา่จะเป็นการรับบริการหรือการใหบ้ริการในระดบัท่ีตรงกบัการรับรู้ส่ิ ง
ท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการบริการนั้น ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการและความพึงพอใจ
ในงานของผูใ้หบ้ริการ และความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ระดบั คือ ความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีเกินความคาดหวงั ซ่ึงสามารถ
วดัความพึงพอใจไดห้ลายวธีิ  ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กกกกกกกกดลยา วฒิุววิฒักุล (2544) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการท างานและพฤติกรรมการ
ใหบ้ริการของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ธนาคารออมสิน  พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีคว ามพึงพอใจใน
การท างานโดยรวมระดบัปานกลางและมีพฤติกรรมการใหบ้ริการในระดบัสูง  ไม่พบวา่เพศท่ีต่างกนั
มีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั  อาย ุ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานท่ีธนาคาร  เงินเดือน  
การศึกษา  ต าแหน่งหนา้ท่ี และสถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท าง านท่ี
แตกต่างกนัและพบวา่ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ใหบ้ริการ 
กกกกกกกกรุ่งทิพย ์ เสลานอก (2540) พฤติกรรมการใหบ้ริการของพนกังานขายในเครือเจริญโภค
ภณัฑ ์ พบวา่  ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใหบ้ริการของพนกังานมากท่ีสุดคือ  
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รายได ้รองลงมาคือ อายแุละสถานภาพสมรส ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลือคือ เพศ อาย ุประสบการณ์
ท างาน และระดบัการศึกษาไม่สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกาใหบ้ริการของพนกังาน  ลกัษณะส่วนบุคคล
ท่ีสัมพนัธ์กบัทศันคติมากท่ีสุดคือ เพศ รองลงมาคือ อายงุานและรายได ้ตามล าดบั  ส่วนท่ีเหลือคือ  
อาย ุระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรสและประสบการณ์ท างานท่ีไม่สัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อ
พนกังาน  และลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของพนกังานขายมากท่ีสุด คือ 
เพศ รองลงมาคือ อาย ุส่วนท่ีเหลือคือระดบัการศึกษาไม่สัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อพนกังานขาย  
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   บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
กกกกกกกกในการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเร่ือง  “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน 
มาร์เก็ตวลิเลจ”  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  โดยใชว้ธีิการศึกษาเชิงส ารวจ  
(Survey Research)  ดว้ยแบบสอบถาม  (Questionnaires)  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 
ลกัษณะข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
กกกกกกกกขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ 
กกกกกกกกกลุ่มท่ี  1  ขอ้มูลปฐมภูมิ  โดยท าการเก็บ รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  คือ  นกัศึกษามหาวทิยาลบัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2548 – 2551  จ านวน  355  คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกกลุ่มท่ี  2  ขอ้มูลทุติยภูมิ  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  ต าราวชิาการ  บทความ
จากอินเตอร์เน็ต  วทิยานิพนธ์  ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดมี้ผูท้  าวจิยัไวแ้ลว้  
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
กกกกกกกกกลุ่มประชากรท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี     ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ คณะ ผูว้จิยัได้
ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิ ของ Taro Yamane โดยค านวณจากจ านวนประชากรท่ีเป็นนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และยอม รับความคลาดเคล่ือนท่ี 5 % ซ่ึงแสดง
รายละเอียดของการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  (Finite 
Population) ใชสู้ตรทาโร ยามาเน (Taro Yamanae 1973 : 1088, อา้งถึง บุญใจ ศรีสถิตนรากรู 2537 : 
195) 
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1 Ne

N
n




สูตร 

 
 
   
   
  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N   = จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e    = ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 หรือ ร้อยละ 5 () 
        =                    3,123 
      1+ (3,123*0.05*0.05) 
                                 = 3,123 
                                                   1+7.81 
                                 =                3,123 
                                                     8.81 
                                 =                354.48 
 
กกกกกกกกจากการค านวณไดต้วัอยา่งเท่ากบั 354.48 คน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการ
วจิยั จึงก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 355 คน 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
กกกกกกกกตวัแปรท่ีผูว้จิยัสนใจมี 2 ตวัแปร คือ 
  ตวัแปรอิสระ คือ เพศ  การศึกษา  รายได ้
  ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หรือ
บริการ  ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ 
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น    3 ส่วน ดงัน้ี 
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กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในเร่ือง เพศ อาย ุ
คณะท่ีก าลงัศึกษา ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน โดยลกัษณะค าถามท่ีมีค าตอบไวไ้ห้
เลือกหลายค าตอบแต่ใหเ้ลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว 
กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการจบัจ่ายใช้สอยท่ี   
ศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ  ไดแ้ก่ จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการจบัจ่ายใชส้อยในแต่ละคร้ัง ช่วงวนั
และเวลา   การใชบ้ริการสถานท่ีในส่วนใดของศูนยก์ารคา้มากท่ีสุด และความถ่ีในการซ้ือสินคา้
หรือบริการ 
กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 3 ค าถามวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ ในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม การบริการของพนกังาน และ
ดา้นสินคา้ การวดัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคใชแ้บบ Interval scale เพื่อค านวณค่าสถิติ ผูว้จิยั
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 
                                                    ระดบัความส าคญั                 คะแนน 
   ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด    5  
   ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมาก    4  
   ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง   3  
   ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย   2 

ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยนอ้ยท่ีสุด   1  
 
ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
กกกกกกกกผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อปรับปรุง
แบบสอบถามใหเ้หมาะสม โดยค าถามจะเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยท่ี
ศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ และน าแบบสอบถามไปปรับปรุงเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
   
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัไดติ้ดต่อส านกังานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อขอทราบจ านวนนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทราบวา่มีจ านวนทั้งส้ิน3,123คน  

2. ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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3. ผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามจ านวน 355 ชุดแก่กลุ่มตวัอยา่ง ระหวา่งวนัท่ี  
25 ธนัวาคม 2551 – 8 มกราคม 2552 รวมเป็นระยะเวลา 15 วนั 

   
สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
กกกกกกกกสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 
กกกกกกกก1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือการอธิบายลกัษณะทัว่ๆไปของขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมได ้ โดยการน าเสนอในรูปแบบของตาราง  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (หลกัการวจิยั, 2548) 
 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 สูตรค่าเฉล่ีย 
 

 
N

X
X

i
  

 
    โดยท่ี X  แทน   คะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ีย 

  iX  แทน   ผลรวมของคะแนนขอ้มูล 
 N แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 สูตรส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 โดยท่ี S.D. แทน   ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2)( x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
  2x  แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 n  แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
กกกกกกกก2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  เพื่อใชใ้น
การทดสอบสมมุติฐาน   
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กกกกกกกกการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้ T – Test (บุญชม  ศรีสะอาด 2548) 
กกกกกกกกT – Test  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 
กกกกกกกกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
กกกกกกกก1. กลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบสุ่มท่ีไดรั้บการสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ 
กกกกกกกก2.  ค่าของตวัแปรแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกนั 
กกกกกกกก3. ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากร 
กกกกกกกก4. กลุ่มตวัอยา่งมีขนาดนอ้ยกวา่  100 
 
กกกกกกกกการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป
ใช ้ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(บุญชม  ศรีสะอาด 2548) 
 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกกหลงัจากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้นั้น  ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  
SPSS 
กกกกกกกกในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปใช ้ สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ไดแ้ก่  ความถ่ี  
ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  ส าหรับส่วนพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics)  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบ นมาตรฐาน  และความส าคญั
ในแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
   ค่าเฉล่ียระดบั  ระดบัความพึงพอใจ 
   1.00 – 1.80  นอ้ยท่ีสุด 
   1.81 – 2.60  นอ้ย 
   2.61 – 3.40  ปานกลาง 
   3.41 – 4.20  มาก 
   4.21 – 5.00  มากท่ีสุด 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัเร่ือง  “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้
หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ” 
กกกกกกกกตอนท่ี  1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกตอนท่ี  2  การวเิคราะห์พฤติกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หัวหินมาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกตอนท่ี  3  การวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกตอนท่ี  4  การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที ่ 1  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าหัวหิน   มาร์เกต็วลิเลจ 
กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  ท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ีมีทั้งส้ิน  355  คน  ซ่ึงตอนท่ี  1  ของแบบสอบถาม  จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วน
บุคคลของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  โดยน าขอ้มูลส่วนน้ีแสดงเป็น
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที ่ 3  จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

66 
289 

18.8 
81.2 

รวม 355 100 
 

ตารางท่ี 3 พบวา่ จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพศหญงิมากกว่าเพศชาย  โดยเป็นเพศหญิงจ านวน  289  คน 
(ร้อยละ81.2)  และเพศชายจ านวน  66  คน (ร้อยละ18.8) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่  18  ปี 

19 – 21 ปี 
22 – 23 ปี 

8 
225 
122 

2.5 
63.2 
34.3 

รวม 355 100 
 
ตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตัวอย่างทีม่ีประชากรมากทีสุ่ด  คือ  อาย ุ 19 – 21  ปี  จ  านวน  225  คน  (ร้อย
ละ 63.2)  รองลงมา  คือ  อาย ุ 22 – 23 ปี  จ  านวน  122  คน  (ร้อยละ 34.3 )  และ  อายตุ  ่ากวา่  18  ปี  
จ  านวน  8  คน  (ร้อยละ 2.5) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 5 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีศึกษา 
 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะวทิยาการจดัการ 
คณะสัตวศาสตร์ฯ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

199 
74 
82 

55.9 
20.8 
23.3 

รวม 355 100 
 
ตารางท่ี 5 พบวา่  กลุ่มตัวอย่างมีคณะ  จ านวนมากทีสุ่ด  คือ  คณะวทิยาการจดัการ  จ านวน  199  คน 
(ร้อยละ55.9) รองลงมา  คือ  คณะ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  จ านวน  82  คน (ร้อยละ 
82)  และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  จ  านวน  74  คน  (ร้อยละ20.8) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 6 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามชั้นปี 
 

ช้ันปี จ านวน ร้อยละ 
ปี  1 
ปี  2 
ปี  3 
ปี  4 

97 
88 

121 
49 

27.5 
24.7 
34.0 
13.8 

รวม 355 100 
 
ตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนช้ันปีมากทีสุ่ด คือ  ชั้นปี  3  จ านวน 121 คน (ร้อยละ 34)  
รองลงมา  คือ  ชั้นปี  1  จ านวน  97  คน (ร้อยละ 27.5) รองลงมา  คือ  ชั้นปี  2  จ านวน  88  คน  
(ร้อยละ24.7)  และชั้นปี  4  จ านวน  49  คน  (ร้อยละ 13.8) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 7 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่  3,000  บาท 
3,001 – 5,000 บาท 
5,001 – 7,000 บาท 
7,001 บาท ข้ึนไป 

28 
143 
159 
25 

7.9 
40.5 
44.7 

7 
รวม 355 100 

 
ตารางท่ี 7 พบวา่ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนรายได้มากทีสุ่ด  คือ  5,001 – 7,000 บาท  จ านวน 159 คน 
(ร้อยละ44.7)  รองลงมา  คือ  3,001 – 5,000 บาท(ร้อยละ 40.5)  ต ่ากวา่  3000 บาท  จ านวน  28  คน 
(ร้อยละ 7.9) และ 7000  ข้ึนไป  จ านวน  25  คน (ร้อยละ 7) ตามล าดบั 
 
ตอนที ่ 2  การวเิคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ 
กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ  ท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ีมีทั้งส้ิน  355  คน  ซ่ึงตอนท่ี  2 ของแบบสอบถาม  จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมขอ ง
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นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีใชบ้ริการศู นยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ต
วลิเลจ  โดยน าขอ้มูลส่วนน้ีแสดงเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่8 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ  
 

เคยใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
เคย 

ไม่เคย 
355 

- 
100 

- 
รวม 355 100 

 
ตารางท่ี 8 พบวา่  กลุ่มตัวอย่างทีเ่คยใช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ   คือ  เคยใชบ้ริการ
จ านวน  355 คน (ร้อยละ 100) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่9 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามส่วนท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 

ใช้บริการส่วนใดมากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
โฮมโปร 

เทสโกโ้ลตสั 
ธนาคาร 

ร้านหนงัสือ 
ศูนยอ์าหาร 

ลานโบวล่ิ์ง / คาราโอเกะ 
โรงภาพยนตร์ 

ร้านคา้ขนาดยอ่ม 

12 
178 
25 
35 
15 
22 
51 
17 

3.4 
50 
7 

9.8 
4.5 
6.2 

14.3 
4.8 

รวม 355 100 

 
ตารางท่ี 9 พบวา่  กลุ่มตัวอย่างทีเ่คยเข้าใช้บริการในส่วนต่างๆมากทีสุ่ด  คือ  เทสโกโ้ลตสั  จ  า นวน 
178  คน (ร้อยละ 50)  รองลงมา  คือ  โรงภาพยนตร์  จ  านวน 51 คน (ร้อยละ 14.3)  ร้านหนงัสือ  
จ านวน 35 คน (ร้อยละ 9.8)  ธนาคาร จ านวน 25 คน (ร้อยละ 7)  ลานโบวล่ิ์ง / คาราโอเกะ จ านวน 
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22 คน (ร้อยละ 6.2)  ร้านคา้ขนาดยอ่ม จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.8) ศูนยอ์าหาร จ านวน 15 คน (ร้อย
ละ 4.5) และสุดทา้ย คือ โฮมโปร จ านวน 12 (ร้อยละ 3.4) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่10 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวนัท่ีไปใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง  
 

วนัทีไ่ป จ านวน ร้อยละ 
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

อ่ืน ๆ 

78 
224 
33 
20 

21.9 
62.9 
9.6 
5.6 

รวม 355 100 
 
ตารางท่ี 10 พบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจวนัใดมาก
ทีสุ่ด  คือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์จ  านวน 224 คน (ร้อยละ 62.9)  รองลงมา คือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
จ านวน 78 คน (ร้อยละ 21.9) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จ านวน 33 คน (ร้อยละ 9.6) และ อ่ืน ๆ จ านวน 20 
คน (ร้อยละ 5.6) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่11 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีไปใชบ้ริการมากท่ีสุด 
 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
10.00 – 14.00 น. 
14.00 – 18.00 น. 
18.00 – 21.00 น. 

อ่ืน ๆ 

19 
139 
183 
14 

5.6 
39 

51.4 
3.9 

รวม 355 100 
 
ตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจในช่วงเวลาใด
มากทีสุ่ด  คือ 18.00 – 21.00 น. จ านวน 183 คน (ร้อยละ 51.4) รองลงมา คือ 14.00 – 18.00 น. 
จ านวน 139 คน (ร้อยละ 39)  10.00 – 14.00 น. จ านวน 19 คน (ร้อยละ 5.6) และอ่ืน ๆ จ านวน 14 คน 
(ร้อยละ 3.9)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่12 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามบุคคลท่ีไปใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 
 

บุคคล จ านวน ร้อยละ 
พอ่ – แม่ 
เพื่อน 
แฟน 

คนเดียว 
ญาติพี่นอ้ง 

17 
290 
39 
4 
5 

4.8 
81.5 
11.3 
1.1 
1.4 

รวม 355 100 
 
ตารางท่ี 12 พบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจกบับุคคลมาก
ทีสุ่ด คือ เพื่อน จ านวน 290 คน (ร้อยละ 81.5) รองลงมา คือ แฟน จ านวน 39 คน (ร้อยละ 11.3)   พอ่ 
– แม่ จ  านวน 17 คน (ร้อยละ 4.8) ญาติพี่นอ้ง จ  านวน 5 คน (ร้อยละ 1.4) และสุดทา้ย คือ คนเดียว 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.1) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่13 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน 
                   มาร์เก็ตวลิเลจ 
 

ซ้ือสินค้าหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือทุกคร้ัง 

ซ้ือบา้งไม่ซ้ือบา้ง 
ไม่ซ้ือ 

122 
217 
16 

34.6 
61.0 
4.4 

รวม 355 100 
 
ตารางท่ี  13 พบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าหรือไม่ซ้ือมากทีสุ่ด คือ  ซ้ือบา้งไม่ซ้ือบา้ง 
จ านวน 217 คน (ร้อยละ 61.0)  รองลงมา คือ ซ้ือทุกคร้ัง จ านวน 122 คน (ร้อยละ 34.6)  และไม่ซ้ือ 
จ านวน 16 คน (ร้อยละ 4.4) ตามล าดบั 
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ตอนที ่ 3  การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  ทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ 
กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ  ท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ีมีทั้งส้ิน  355  คน  ซ่ึงตอนท่ี  3  ของแบบสอบถาม  จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
ดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหินมาร์เก็ตวลิเลจ  โดยน าขอ้มูลส่วนน้ีแสดงเป็น
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่14 ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัของความพึงพอใจของกลุ่ม   
                   ตวัอยา่งทางดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคด้านสถานทีแ่ละ
ส่ิงแวดล้อม 

Mean S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 4.051 0.649 มาก 
ความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร 3.913 0.660 มาก 
ความสวยงามของบริเวณภายนอกอาคาร 3.868 0.665 มาก 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณภายนอก    
อาคาร 

3.727 0.714 มาก 

ความเพียงพอของท่ีจอดรถผูม้าใชบ้ริการ 3.462 0.713 มาก 
ความสะอาดบริเวณภายในอาคาร 3.763 0.763 มาก 
ความสวยงามของบริเวณภายในอาคาร 3.724 0.711 มาก 
ความเพียงพอของท่ีนัง่พกัผอ่น 3.375 0.723 ปานกลาง 
ความสะอาดของหอ้งน ้า 3.662 0.780 มาก 
ความเพียงพอของหอ้งน ้า 3.617 0.860 มาก 

รวม 3.716 0.723 มาก 
 

ตารางท่ี 14 พบวา่ ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ  ด้ าน
สถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม โดยวดัจากค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวา่  โดยรวมกลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก (Mean 3.716)  เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั  
ไดด้งัน้ี  ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง  (Mean 4.051)  ความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร (Mean 
3.913) ความสวยงามของบริเวณภายนอกอาคาร (Mean 3.868) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
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บริเวณภายนอกอาคาร (Mean 3.727) ความเพียงพอของท่ีจอดรถผูม้าใชบ้ริการ (Mean 3.462) ความ
สะอาดบริเวณภายในอาคาร (Mean 3.763) ความสวยงามของบริเวณภายในอาคาร (Mean 3.724) 
ความเพียงพอของท่ีนัง่พกัผอ่น (Mean 3.375) ความสะอาดของหอ้งน ้า (Mean 3.662) ความเพียงพอ
ของหอ้งน ้า (Mean 3.617)  
 
ตารางที ่15 ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัของความพึงพอใจของกลุ่ม 

                   ตวัอยา่งทางดา้นพนกังานบริการ 
 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคด้านพนักงานบริการ Mean S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

การยิม้แยม้แจ่มใส 3.448 0.787 มาก 
ความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการ 

3.383 0.766 ปานกลาง 

มารยาทในการใหบ้ริการ 3.389 0.709 ปานกลาง 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.397 0.731 ปานกลาง 
ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการใหบ้ริการ 3.738 0.665 มาก 
ความเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการ 3.566 0.719 มาก 
ความสามารถในการใหค้  าแนะน าปรึกษา 3.389 0.702 ปานกลาง 
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ 3.383 0.697 ปานกลาง 
การดูแลรักษาความปลอดภยัในบริเวณ
ศูนยก์ารคา้ และโรงจอดรถ 

3.493 0.626 มาก 

รวม 3.465 0.711 มาก 
 

ตารางท่ี 15 พบวา่ ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ  ด้าน
พนักงานบริการ โดยวดัจากค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   พบวา่  โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในดา้นพนกังานบริการในระดบัมาก (Mean 3.465) เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั  ไดด้งัน้ี  การ
ยิม้แยม้แจ่มใส (Mean 3.448) ความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ (Mean 3.383) 
มารยาทในการใหบ้ริการ (Mean 3.389) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ (Mean 3.397) ความซ่ือสัตย์
สุจริตในการใหบ้ริการ (Mean 3.738) ความเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการ (Mean 3.566) 
ความสามารถในการใหค้  าแนะน าปรึกษา (Mean 3.389) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาใหก้บั
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ลูกคา้ (Mean 3.383) การดูแลรักษาความปลอดภยัในบริเวณศูนยก์ารคา้ และโรงจอดรถ (Mean 
3.493) 
 
ตารางที ่16 ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัของความพึงพอใจของกลุ่ม 

                   ตวัอยา่งทางดา้นสินคา้ 
 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคด้านสินค้า Mean S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ 3.716 0.730 มาก 
ความหลากหลายของตรายีห่อ้สินคา้ 3.620 0.755 มาก 
ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย 3.578 0.670 มาก 
คุณภาพของสินคา้ 3.603 0.731 มาก 
ราคาของสินคา้ 3.344 0.837 ปานกลาง 

รวม 3.572 0.744 มาก 
 

ตารางท่ี 16 พบวา่ ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ  ด้าน
สินค้า โดยวดัจากค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่  โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ดา้นสินคา้ในระดบัมาก (Mean 3.465) เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั  ไดด้งัน้ี ความหลากหลายของ
ประเภทสินคา้ (Mean 3.716) ความหลากหลายของตรายีห่อ้สินคา้ (Mean 3.620) ความคุม้ค่ากบัเงิน
ท่ีจ่าย (Mean 3.578) คุณภาพของสินคา้ (Mean 3.603) ราคาของสินคา้ (Mean 3.344) 
 

ตารางที ่17 ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความส าคญัของความพึงพอใจของกลุ่ม 

                   ตวัอยา่งโดยภาพรวม 

 

ความพงึพอใจของผู้บริโภค Mean S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3.716 0.723 มาก 
ดา้นสินคา้ 3.572 0.744 มาก 
ดา้นพนกังานบริการ 3.465 0.711 มาก 

รวม 3.584 0.726 มาก 
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ตารางท่ี 17 พบวา่ ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าหัวหินมาร์เกต็วลิเลจ  โดย
ภาพรวม  โดยวดัจากค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจในระดบัมาก (Mean 3.584) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจในดา้น
สถานท่ีมากท่ีสุด (Mean 3.716)  รองลงมาคือ  ดา้นสินคา้ (Mean 3.572)  และดา้นพนกังาน (Mean 
3.465)  ตามล าดบั 
 

ตอนที ่ 4  การทดสอบสมมุติฐาน 

กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 1  นกัศึกษาท่ีเพศต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ  
 
ตารางที ่18 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งในดา้น 
                   สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
 

เพศ n mean S.D. ค่าผลต่างของคะแนนเฉลีย่ t Sig. 

ชาย 66 3.50 0.37 
0.26 4.78 0.00 

หญิง 289 3.76 0.47 

 
ตารางท่ี 18 พบวา่  นักศึกษาเพศชายทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าฯมีความพงึพอใจเฉลีย่ด้านสถานทีแ่ละ
ส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเพศหญงิ  โดยเท่ากบั  3.50  ส่วนนกัศึกษาหญิงท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฯมีความ
พึงพอใจเฉล่ียดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มเท่ากบั  3.76  ต่างกนั  0.26  จากการทดสอบดว้ยสถิติ       
t – test  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
ตารางที ่19 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งในดา้น 
                   พนกังานบริการ 
 

เพศ n mean S.D. ค่าผลต่างของคะแนนเฉลีย่ t Sig. 

ชาย 66 3.30 0.55 
0.20 2.79 0.05 

หญิง 289 3.50 0.52 

 
ตารางท่ี 19 พบวา่  นักศึกษาเพศชายทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าฯมีความพงึพอใจเฉลีย่ด้านพนักงาน
บริการน้อยกว่าเพศหญงิ  โดยเท่ากบั  3.30  ส่วนนกัศึกษาหญิงท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฯมีความพึง
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พอใจเฉล่ียดา้นพนกังานบริการเท่ากบั  3.50  ต่างกนั  0.20  จากการทดสอบดว้ยสถิติ   t – test  พบวา่  
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
ตารางที ่20 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและ 
                   เพศหญิงในดา้นสินคา้ 
  

เพศ n mean S.D. ค่าผลต่างของคะแนนเฉลีย่ t Sig. 

ชาย 66 3.44 0.48 
0.16 2.13 0.03 

หญิง 289 3.60 0.55 

 
ตารางท่ี 20 พบวา่  นักศึกษาเพศชายทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าฯมีความพงึพอใจเฉลีย่ด้านพนักงาน
บริการน้อยกว่าเพศหญงิ  โดยเท่ากบั  3.44  ส่วนนกัศึกษาหญิงท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฯมีความพึง
พอใจเฉล่ียดา้นสินคา้เท่ากบั  3.60  ต่างกนั  0.16  จากการทดสอบดว้ยสถิติ   t – test  พบวา่  มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 2  นกัศึกษาท่ีคณะต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
 กก2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคณะต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสถานท่ีและส่ิงแวลอ้มไม่
แตกต่างกนั 
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนั 
 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์คณะท่ีศึกษาจากการทดสอบโดยใชส้ถิติ ANOVA ไดค้่า F เท่ากบั 6.02  
ค่า sig. เท่ากบั 0.001 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมี คณะต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05 และจากการทดสอบโดยใชส้ถิติทดสอบของ 
LSD พบวา่ นกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการ มีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มแตกต่าง
จากคณะอ่ืนๆ 
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กกกกกกกก2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคณะต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นพนกังานบริการ กกกก
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางดา้นพนกังานบริการไม่แตกต่าง
กนั 
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางดา้นพนกังานบริการแตกต่างกนั 
 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ชั้นปีท่ีศึกษาจากการทดสอบโดยใชส้ถิติ ANOVA ไดค้่า F เท่ากบั 2.75  
ค่า sig. เท่ากบั 0.041 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมี คณะต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นพนกังานบริการแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05 และจากการทดสอบโดยใชส้ถิติทดสอบของ LSD พบวา่ 
นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ  มีความพึงพอใจในดา้นพนกังานบริการแตกต่างจากคณะสัตวศาสตร์
ฯ ส่วนนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในดา้นพนกังานบริการไม่แตกต่างกนักบัทุกคณะคือนกัศึกษา
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
 
กกกกกกกก2.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคณะต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นสินคา้กกกกกกก 
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสินคา้ไม่แตกต่างกนั 
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสินคา้แตกต่างกนั 
 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์ชั้นปีท่ีศึกษาจากการทดสอบโดยใชส้ถิติ ANOVA ไดค้่า F เท่ากบั 3.65  
ค่า sig. เท่ากบั 0.013 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีต่างกนัมีความพึงพอใจดา้น สินคา้แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05 และจากการทดสอบโดยใชส้ถิติทดสอบของ LSD พบวา่ นกัศึกษา
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ  มีความพึงพอใจในดา้นสินคา้แตกต่างจากคณะวทิยาการจดัการ ส่วน
นกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในดา้นสินคา้ไม่แตกต่างกนักบัทุกคณะคือนกัศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ 
 
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 3  นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
 

กกกกกกกก3.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไม่
แตกต่างกนั 
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนั 
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กกกกกกกกผลการวเิคราะห์รายไดข้องนกัศึกษาจากการทดสอบโดยใชส้ถิติ ANOVA ไดค้่า F 
เท่ากบั 1.25  ค่า sig. เท่ากบั 0.40 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05  
 
กกกกกกกก3.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นพนกังานบริการ 
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจทางดา้นพนกังานบริการไม่แตกต่าง
กนั 
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจทางดา้นพนกังานบริการแตกต่างกนั 
 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์รายไดข้องนกัศึกษาจากการทดสอบโดยใชส้ถิติ ANOVA ไดค้่า F 
เท่ากบั 0.65  ค่า sig. เท่ากบั 0.50 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมี รายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจดา้นพนกังาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05  
 
กกกกกกกก3.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัในดา้นสินคา้ 
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสินคา้ไม่แตกต่างกนั 
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจทางดา้นสินคา้แตกต่างกนั 
 
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์รายไดข้องนกัศึกษาจากการทดสอบโดยใชส้ถิติ ANOVA ไดค้่า F 
เท่ากบั 3.10  ค่า sig. เท่ากบั 0.45 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมี รายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจดา้นสินคา้
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางระดบัสถิติท่ี 0.05  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิ
เลจ”มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
กกกกกกกกเพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีซ้ือสินคา้และบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ 
กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ี
ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 จ านวน 355  คน สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชเ้พื่อใช้
อธิบายลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
สรุปผลการวจัิย 
ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ของ  นักศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ในการซ้ือสินค้าและบริการทีศู่นย์การค้าหัวหิน มาร์เกต็วลิ
เลจ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 355 คน  โดยจ าแนกตามเพศ  อาย ุ คณะ 
ชั้นปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   จ านวน 289 คน (ร้อยละ 81.2) อาย ุ19 – 
21 ปี จ  านวน 225 คน (ร้อยละ63.2)  คณะวทิยาการจดัการ  จ านวน 199 คน (ร้อยละ 55.9) ชั้นปี 3  
จ านวน 121 คน (ร้อยละ 34.0) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 7,000 บาท  จ านวน 159 คน (ร้อยละ
44.7)  
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ตอนที ่ 2 การวเิคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ในการซ้ือสินค้าและบริการทีศู่นย์การค้าหัวหิน มาร์เกต็วลิเลจ  
กกกกกกกกผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 355 คน  พบวา่  มีพฤติกรรมในการ
ซ้ือสินคา้และบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  จ  านวน 355 คน (ร้อยละ 100) ซ้ือสินคา้
หรือบริการในส่วนของเทสโกโ้ลตสั  จ  านวน 178 คน (ร้อยละ 50)  ซ้ือสินคา้และบริการวนัเสาร์ – 
วนัอาทิตย ์ จ  านวน 224 คน (ร้อยละ 62.9) ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. จ านวน 183 คน (ร้อยละ 51.4)  
ไปซ้ือสินคา้และบริการกบัเพื่อน  จ านวน 290 คน (ร้อยละ 81.5) การซ้ือสินคา้โดยท่ีซ้ือบา้งไม่ซ้ือ
บา้ง  จ  านวน 217 คน (ร้อยละ 61.0) 
 
ตอนที ่ 3  การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  ในการซ้ือสินค้าและบริการทีศู่นย์การค้าหัวหิน มาร์เกต็วลิเลจ 
กกกกกกกกผลการวจิยั  พบวา่  นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  มีความพึง
พอใจในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย = 3.584  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.726)  และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น  พบวา่  นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเล จมีความพึงพอใจในระดบัมากทั้ง 
3 ดา้น  คือ  ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นพนกังานบริการและดา้นสินคา้  ดงัน้ี 

 

กกกกกกกก1.  ด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.716  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.723 ) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น  พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก เป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง  
รองลงมา คือ ความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร  ความสวยงามของบริเวณภายนอกอาคาร  ความ
สะอาดบริเวณภายในอาคาร  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณภายนอกอาคาร  ความสวยงาม
ของบริเวณภายในอาคาร  ความสะอาดของหอ้งน ้า  ความเพียงพอของหอ้งน ้า  ความเพียงพอของท่ี
จอดรถผูม้าใชบ้ริการ  และความเพียงพอของท่ีนัง่พกัผอ่น  ตามล าดบั 
กกกกกกกก2.  ด้านพนักงานบริการ  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.465  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.711) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น  พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก เป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นความความซ่ือสัตยสุ์จริตในการ
ใหบ้ริการ  รองลงมา   คือ  ความเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการ  การดูแลรักษาความปลอดภยัใน
บริเวณศูนยก์ารคา้และโรงจอดรถ  การยิม้แยม้แจ่มใส  มารยาทในการใหบ้ริการ  ความสามารถใน
การใหค้  าแนะน าปรึกษา  ความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ  และความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้  ตามล าดบั 
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กกกกกกกก3. ด้านสินค้า  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.572  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.744) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
มีความพึงพอใจในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ รองลงมา  
คือ  ความหลากหลายของตรายีห่อ้สินคา้  คุณภาพของสินคา้  ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย  และราคาของ
สินคา้  ตามล าดบั   
 
ตอนที ่ 4 เปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  ในการซ้ือสินค้าและบริการทีศู่นย์การค้าหัวหิน มาร์เกต็วลิเลจ  
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 1  นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
เปรียบเทียบรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นพนกังานบริการ  

ดา้นสินคา้ 
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 2  นกัศึกษาท่ีมีคณะต่างกนัมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
เปรียบเทียบรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นพนกังานบริการ  

ดา้นสินคา้ 
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 3  นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
เปรียบเทียบรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นพนกังานบริการ  

ดา้นสินคา้ 
 
อภิปรายผล 
กกกกกกกกการศึกษาวจิยัเร่ือง  “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิ
เลจ”  ผูว้จิยัสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
กกกกกกกก1.  พฤติกรรมของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการ
ซ้ือสินค้าหรือบริการทีศู่นย์การค้าหัวหิน  มาร์เกต็วลิเลจ  
กกกกกกกกผลจากศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิ
เลจ  พบวา่ มีพฤติกรรมเลือกใชบ้ริการในส่วนของเทสโกโ้ลตสั มากท่ีสุด  ร้อยละ 50  ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ไปซ้ือสินคา้หรือบริการในวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ ร้อยละ 62.9  เวลาท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือสินคา้หรือ
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บริการคือ18.00 – 21.00 น.  ร้อยละ 51.4  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัไปกบัเพื่อนมากท่ีสุด  ในการไป
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  ผู ้ บริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดซ้ื้อสินคา้ทุกคร้ัง  เน่ืองจากบา้งคร้ัง
ผูบ้ริโภคก็ไปใชบ้ริการในส่วนท่ีเป็นโรงภาพยนตร์  หรือคาราโอเกะ  
 
กกกกกกกก2.  ความพงึพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใน
การซ้ือสินค้าหรือบริการศูนย์การค้าหัวหิน  มาร์เกต็วลิเลจ 
กกกกกกกกจากการวจิยั  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  
มีความพึงพอใจต่อการบริการของทางศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการมีความพึงพอใจใน ระดบัมากทั้ง  3  ดา้น 
คือ  ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นสินคา้  และดา้นพนกังานบริการตามล าดบั  ซ่ึงสามารถ
พิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1  ด้านสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการ
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจมีค วามพึงพอใจในดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดบั
มาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้ หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์
เก็ตวลิเลจมีความพึงพอใจในดา้นความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง  ความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร  
ความสวยงามของบริเวณภายนอกอาคาร  ความสะอาดบริเวณภายในอาคาร  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณภายนอกอาคาร  ความสวยงามของบริเวณภายในอาคาร  ความสะอาดของ
หอ้งน ้า  ความเพียงพอของหอ้งน ้า  ความเพียงพอของท่ีจอดรถผูม้าใชบ้ริการ  และความเพียงพอของ
ท่ีนัง่พกัผอ่นตามล าดบั  เน่ืองจากทางศูนยก์ารคา้มี การจดัการสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
สวยงามและเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2   ด้านสินค้า  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  
มาร์เก็ตวลิเลจมีความพึงพอใจในดา้นสินคา้โดยรวมในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรา ยดา้น  
พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือ บริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจมีความพึงพอใจในดา้น
ความหลากหลายของประเภทสินคา้  ความหลากหลายของตรายีห่อ้สินคา้  คุณภาพของสินคา้  ความ
หลากหลายของขนาดสินคา้  และราคาสินคา้  ตามล าดบั  เน่ืองจากทางศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิ
เลจ  มีสินคา้หลากหลายประเภท  หลากหลายตรายีห่อ้ใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกส่ิงท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  อีกทั้งสินคา้ทุกอยา่งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3  ด้านการบริการ  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวั
หิน  มาร์เก็ตวลิเลจมีความพึงพอใจในดา้นพนกังานบริการโดยรวมในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจมีควา มพึง
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พอใจในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริตในการใหบ้ริการ  ความเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการ  การดูแลรักษา
ความปลอดภยัในบริเวณศูนยก์ารคา้และโรงจอดรถ  การยิม้แยม้แจ่มใส  ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ  มารยาทในการใหบ้ริการ  ความสามารถในการใหค้  าแนะน าปรึกษา  ความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้  และความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ  ตามล าดบั  
เน่ืองจาก  เจา้หนา้ท่ีตอ้งท างานติดต่อกนัเป็นเวลานานและอาจตอ้งท างานหลายๆอยา่งในเวลา
เดียวกนัซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเครียดและส่งผลต่อการบริการไม่ดีเท่าท่ีควร  Millet (1954,  อา้งถึง
ใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550:19)  ไดใ้หท้ศันะวา่  การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค (Equitable 
Service)  คือ  การใหบ้ริการท่ีมีความยติุธรรมโดยยดึติดวา่ทุกคนนั้นเสมอภาคเท่าเทียมกนั  ทุกคน
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยไม่มีการแบ่งแยกและใชม้าตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั 
 
กกกกกกกก3.  เปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีในการซ้ือสินค้าหรือบริการศูนย์การค้าหัวหิน  มาร์เกต็วลิเลจ 
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 1  นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั   
กกกกกกกกผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ
ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกการท่ีผลการศึกษาปรากฏเช่นน้ี เน่ืองมาจากบุคลากรของศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวิ
ลดลจมีการใหบ้ริการท่ีไม่เท่าเทียมกนัและนกัศึกษาเพศต่างกนัมีปฏิสัมพนัธ์ต่อผลของการบริการ
ต่างกนั ซ่ึงต่างกนักบัท่ี ชวลิต   เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538: 24-25, อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 
87) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการวา่ ตอ้งมีการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่
ยดึตวับุคคล ไม่ดูฐานะ ยศศกัด์ิ วยัวฒิุ คุณวฒิุ การใหบ้ริการท่ีเสมอภาค ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั จึงท า
ใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจแตกต่างกนั 
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 2  นกัศึกษาท่ีมีคณะต่างกนัมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั   
กกกกกกกกผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ
ท่ีมีคณะต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกการท่ีผลการศึกษาปรากฏเช่นน้ี เน่ืองมาจากบุคลากรของศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวิ
ลดลจมีการใหบ้ริการท่ีไม่เท่าเทียมกนัอนัเน่ืองมาจาก  นกัศึกษาแต่ละคณะมี ระดบัความพึงพอใจใน
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ผลของการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงต่างกนักบัท่ี ชวลิต   เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538: 24-25, อา้งถึงใน 
เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 87) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการวา่ ตอ้งมีการ
ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่ยดึตวับุคคล ไม่ดูฐานะ ยศ ศกัด์ิ วยัวฒิุ คุณวฒิุ การใหบ้ริการท่ี
เสมอภาค ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั จึงท าใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจแตกต่างกนั 
กกกกกกกกสมมุติฐานที ่ 3  นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ี
ศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั   
กกกกกกกกผลการศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ
ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจ  แตกต่างกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
กกกกกกกกการท่ีผลการศึกษาปรากฏเช่นน้ี เ น่ืองมาจากศูนยก์ารคา้หวัหิน  มาร์เก็ตวลิเลจมีสินคา้
และบริการในราคาท่ีหลากหลายซ่ึงราคาท่ีแตกต่างกนัยอ่มส่งผลถึงคุณภาพของสินคา้ไดใ้นสินคา้
และบริการในบางรายการ  รวมถึงมารยาทของพนกังานท่ีใหบ้ริการท่ีไม่เท่าเทียมกนัอนัเน่ืองมาจาก  
นกัศึกษามีรายไดท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึงต่างกนักบัท่ี ชวลิต   เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538: 24-25, อา้งถึงใน 
เสาวลกัษณ์  เจียวพว่ง 2550: 87) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการวา่ ตอ้งมีการ
ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่ยดึตวับุคคล ไม่ดูฐานะ ยศศกัด์ิ วยัวฒิุ คุณวฒิุ การใหบ้ริการท่ี
เสมอภาค ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั จึงท าใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน 
มาร์เก็ตวลิเลจ มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 

1. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสถานที่ 
กกกกกกกกเน่ืองจากศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ  มีผูม้าใชบ้ริการจ านว นมากในวนัหยดุ  จึงท า
ใหส้ถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้นศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ ตอ้งมีการ
ปรับปรุงสถานท่ีจอดรถใหเ้พียงพอและอ านวยความสะดวกในการเขา้ออกแก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการ  รวม
ไปถึงการจดัระบบการจราจรบริเวณศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ  ใหมี้ความคล่องตวั ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความพอใจต่อผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้ไปใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ   
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2. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสินค้า 

กกกกกกกกจากการวจิยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ การท่ีผูบ้ริโภคจะเขา้ไปใช้ บริการในศูนยแ์ห่งใด
แห่งหน่ึง เพราะศูนยก์ารคา้นั้นมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดต้ามตอ้งการ   
ดงันั้น จึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหศู้นยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ ตอ้งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมความ
หลากหลายของสินคา้และบริการใหม้ากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง 
โดยเฉพาะของแผนกของ  เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ราคาประหยดั  โดยมุ่งเนน้สินคา้ส าหรับวยัรุ่น
เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เป็นนกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงมีรายไดไ้ม่มากนกั  

 
3. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัพนักงานบริการ  

กกกกกกกกการมีผูบ้ริโภคใชบ้ริการศูนยก์ารคา้หวัหิน มาร์เก็ตวลิเลจ  เป็นจ านวนมากและ
หลากหลาย จึงตอ้งมีการปรับปรุงดา้นพนกังานใหบ้ริการมีความเพียงพอต่อการบริการและมีการ
อบรมพนกังานในดา้นมารยาทในการใหบ้ริการลูกคา้ ซ่ึงจะมีพนกังานบางคนท่ีไม่สนใจลูกคา้   การ
ปรับปรุงดา้นพนกังานบริการใหมี้ประสิทธิภาพเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัศูนยก์ารคา้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีในการซ้ือสินค้าหรือบริการศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เกต็วลิเลจ 

 

            
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมาจบัจ่ายใชส้อย

ท่ี ศูนยก์ารคา้ หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
ส่วนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้ หวัหิน มาร์เก็ต วลิ

เลจ 
2. โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
3. ขอ้มูลในแบบสอบถามทั้งหมดจะรักษาไวเ้ป็นความลบั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ี...... 



ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   
 ชาย       หญิง        

2. อาย ุ
 ต ่ากวา่ 18 ปี     19 - 21 ปี      
 22 - 23 ปี       24 ปี ข้ึนไป                         

3. คณะ  
 คณะวทิยาการจดัการ    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    

4. ชั้นปี  
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1      นกัศึกษาชั้นปีท่ี  2 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี  3    นกัศึกษาชั้นปีท่ี  4                                                  

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยประมาณ 
 ต ่ากวา่ 3,000 บาท     3,001 – 5,000 บาท  
 5,001 – 7,000 บาท     7,001 บาท ข้ึนไป  

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
6.  ท่านเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้  หวัหิน  มาร์เก็ต  วลิเลจ  หรือไม่ 
         เคย                                                                ไม่เคย 
7. ปกติท่านใชบ้ริการในส่วนใดของศูนยก์ารคา้ หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ มากท่ีสุด 
 โฮมโปร       เทสโกโ้ลตสั  
 ธนาคาร        ร้านหนงัสือ  
 ศูนยอ์าหาร/ อาหารจานด่วน   ลานโบวล่ิ์ง/ คาราโอเกะ  
 โรงภาพยนตร์      ร้านคา้ขนาดยอ่ม เช่น Lacose, Levi’s 
 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)……………                                              

8. ปกติท่านไปศูนยก์ารคา้ หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ ในวนัใดบ่อยท่ีสุด 
 วนัจนัทร์ - วนัศุกร์    วนัเสาร์ – อาทิตย ์
 วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………                                                      

9. ปกติท่านไปศูนยก์ารคา้ หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ ในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 
 เวลา 10.00 – 14.00 น.     เวลา 14.00 – 18.00 น.  
 เวลา 18.00 – 21.00 น.     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………                                 

 

 

 

ส าหรับผูว้จิยั 
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10. ปกติท่านไปศูนยก์ารคา้ หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ กบัใคร 
 พอ่/แม่       เพื่อน  
 แฟน      คู่สมรส      
 ญาติพี่นอ้ง      คนเดียว      
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………                                                                       

11. การไปศูนยก์ารคา้ หวัหิน มาร์เก็ต วลิเลจ ท่านซ้ือสินคา้ทุกคร้ังหรือไม่ 
 ซ้ือทุกคร้ัง       ซ้ือบา้งไม่ซ้ือบา้ง   
 ไม่ซ้ือ       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………. 
 

ส่วนที ่3 ระดับความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อศูนย์การค้า หัวหิน มาร์เกต็ วลิเลจ  
(ระดบัความคิดเห็น :  1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากท่ีสุด)      

ความพงึพอใจของนักศึกษา ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

สถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม 
12. ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง      
13. ความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร      
14. ความสวยงามของบริเวณภายนอกอาคาร      
15. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณภายนอก    
อาคาร 

     

16. ความเพียงพอของท่ีจอดรถผูม้าใชบ้ริการ      
17. ความสะอาดบริเวณภายในอาคาร      
18. ความสวยงามของบริเวณภายในอาคาร      
19. ความเพียงพอของท่ีนัง่พกัผอ่น      
20. ความสะอาดของหอ้งน ้า      
21. ความเพียงพอของหอ้งน ้า      
พนักงานบริการ 
22. การยิม้แยม้แจ่มใส      
23. ความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการ 

     

24. มารยาทในการใหบ้ริการ      
25. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ      

ส าหรับผูว้จิยั 
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ขอ้เสนอแนะ(ถา้มี)…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าของท่านเพื่อใชใ้นการตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจของนักศึกษา ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

26. ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการใหบ้ริการ      
27. ความเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการ      
28. ความสามารถในการใหค้  าแนะน าปรึกษา      
29. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้      
30. การดูแลรักษาความปลอดภยัในบริเวณศูนยก์ารคา้ 
และโรงจอดรถ 

     

ด้านสินค้า 
31. ความหลากหลายของประเภทสินคา้      
32. ความหลากหลายของตรายีห่อ้สินคา้      
33. ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย      
34. คุณภาพของสินคา้      
35. ราคาของสินคา้      

ส าหรับผูว้จิยั 
 

 

 

26. [    ] 
27. [    ] 
28. [    ] 
29. [    ] 
 
30. [    ] 
 
31. [    ] 
32. [    ] 
33. [    ] 
34. [    ] 
35. [    ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hua Hin Market Village Floorplans - Ground Floor 
 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Hua Hin Market Village Floorplans – Second  Floor 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hua Hin Market Village Floorplans – Third  Floor 
 



ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ-สกุล  นางสาววรรณิสา    หอ้ยแดง 
ท่ีอยู ่ 1602/18  หมู่ 6  ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  72160 
ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2541 ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนรัตนศึกษา  
  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2547          ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  

 พ.ศ. 2551 ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี  

ประวตัิการฝึกงาน 
 พ.ศ. 2551 กรมพิธีการทูต  กระทรวงการต่างประเทศ 
 

 


