การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีในการซื้อสิ นค้ าหรือบริการศูนย์การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ

โดย
นางสาววรรณิสา ห้ อยแดง

การวิจัยนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 761 427 สั มมนาปัญหาทางธุรกิจ
ตามหลักสู ตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้ว
อนุมตั ิให้การวิจยั เรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ” เสนอ
โดย นางสาววรรณิ สา ห้อยแดง มีคุณค่าเพียงพอที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึก ษาในรายวิชาสัมมนา
ปั ญหาทางธุ รกิจ ตามหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการ
จัดการ
………. ……………………………...
(อาจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
วันที่.......เดือน..................พ.ศ................
อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์สุทธิมน ศรี โชติ
คณะกรรมการสอบสัมมนาปั ญหาทางธุรกิจ
....................................................................ประธานกรรมการ
(อาจารย์ศิระ ศรี โยธิน)
.........../........................../.....................
....................................................................กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดาวลอย กาญจนมณี เสถียร)
.........../........................../.....................
....................................................................กรรมการ
(อาจารย์สุทธิมน ศรี โชติ)
.........../........................../.....................

1248129: สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจทัว่ ไป
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ / นักศึกษา / ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
วรรณิ สา ห้อยแดง: การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
อาจารย์ที่ปรึ กษา: อาจารย์สุทธิมน ศรี โชติ . 50 หน้า.
บทคัดย่อ
กกกกกกกก การวิจยั ครั้ง นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน
มาร์ เก็ตวิลเลจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จานวน 355 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยให้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
กกกกกกกกผลการวิจยั พบว่า
กกกกกกกก 1. กลุ่มตัวอย่างทุกคน เคยซื้อสิ นค้าหรื อ บริ การจากศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ ตวิลเลจ
โดยส่ วนใหญ่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การในส่ วนของเทสโก้โลตัส กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ือสิ นค้าหรื อ
บริ การช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
กกกกกกกก 2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับพึงพอใจ มากในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
สถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านพนักงานบริ การและด้านสิ นค้า
กกกกกกกก3. จากการทดสอบความพึงพอใจโดยรวม พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริ การสานักงานคณะที่
มีเพศ ชั้นปี ภูมิลาเนา จานวนครั้งที่ใช้บริ การ ระยะเวลาในการรอใช้บริ การ มีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้ คือ ศูนย์ การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจควรนาผล
การศึกษาข้างต้นไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการให้บริ การในอนาคต

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา...........................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา...............................................
ค
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้จะสาเร็ จลุล่วงได้ จะต้องได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากบุคคล
หลายท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในที่น้ ีตอ้ งขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ขา้ พเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่
อาจารย์สุทธิมน ศรี โชติ อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ซึ่ งท่านได้เสี ยสละเวลาอันมีค่า ให้คาแนะนา
คาปรึ กษาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนได้กรุ ณาตรวจทาน แก้ไข และปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่าง ๆ
มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ศิระ ศรี โยธิน ที่ให้เกียรติเป็ นประธานในการสอบ
งานวิจยั และผูช้ ่วยศาสตร์ ตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณี ที่ให้เกียรติเป็ นกรรมการในการสอบ
งานวิจยั พร้อมทั้งให้คาแนะนา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่ องจนงานวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ขอขอบคุณ ตุก๊ ฝ้ าย อัญ เอ๋ และ เพื่อน ๆ ที่คอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้
กาลังใจในการทาวิจยั ครั้งนี้จนสาเร็ จได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ สาหรับกาลังใจ และ ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดย
ตลอด
หากงานวิจยั เรื่ องนี้มีคุณประโยชน์และความดีใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าขอขอบคุณกับคาว่า
“ปัญหา” “อุปสรรค” และ “ล้มเหลว” อันทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจคาว่า “สาเร็ จ” ได้อย่างลึกซึ้ ง
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กกกกกกกกหัวหินเป็ นอาเภอที่ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จกั กันเป็ นอย่างดี หัวหินเดิมชื่อบ้านสมอ
เรี ยง หรื อบ้านแหลมหิ น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ได้ทรงสร้างพระราชวังไกลกังวล
เพื่อทรงประทับพักผ่อนในฤดูร้อน ปัจจุบนั พระราชวังไกลกังวลเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริ ย ์
องค์ปัจจุบนั
หัวหินเป็ นสถานที่ตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้ใน 1 วัน และอยูห่ ่างจาก
กรุ งเทพมหานคร เพียง 281 กิโลเมตร (ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์ 2549) หัวหินยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
อีกมากมาย มีท้ งั สถานบันเทิง สถานที่จบั จ่ายใช้สอยและร้านอาหารไว้บริ การนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวหัวหิ นได้อย่างประทับใจ (ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์ 2549)
กกกกกกกกศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ ตวิลเลจ เป็ นศูนย์การค้าแห่งแรกของอาเภอหัวหิน เกิดจาก
ความต้องการพื้นฐานของผูบ้ ริ โภค 2 กลุ่มหลักคือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. กลุ่มคนอยูป่ ระจา คือ ประชาชนในเขตหัวหิน ปราณบุรี และชะอา ซึ่ง
เป็ น 3 อาเภอท่องเที่ยว ประชาชนทาอาชีพด้านการท่องเที่ยว เป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ หรื อ
ผูป้ ระกอบการ
กกกกกกกกกกกกกกกก2. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีที่
พักหลักอยูใ่ นจังหวัดอื่นและมีบา้ นหลังที่ 2 หรื อคอนโดมิเนียมอยูใ่ นหัวหิน และนักท่องเที่ยวอีก
กลุ่มคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่หวั หินเป็ นประจา
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ ภูมิภาค จึง
ขยายเขตการศึกษาไปตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จงั หวัดเพชรบุรี ใช้ชื่อว่า วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ตั้งอยูบ่ นเลขที่1 หมู่ที่3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีพ้นื ที่ 621 ไร่ เริ่ มก่อสร้าง
เมื่อปี พุทธศักราช2540 เพื่อสนองนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษา ได้มีการก่อสร้าง
อาคารสถานที่ และเริ่ มจัดการเรี ยนการสอนครั้งแรกในปี การศึก ษา 2545 โดยคณะวิทยาการจัดการ
ในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งสานักงานของคณะวิชา
เป็ นการภายใน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน และงานบริ การการศึกษาให้แก่
นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็ นคณะวิชาที่
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12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่ มจัดการเรี ยนการสอนที่วทิ ยาเขตเพชรบุรีในปี พ .ศ. 2545 ณ วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระ
ได้ระดับหนึ่ง เป็ นบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่ วม
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้เป็ นอย่างดี โดยคานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การคุณภาพชีวติ และคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
เป็ นสาคัญ
หลักสู ตรการศึกษาจัดการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาต่างๆดังนี้ คือ หลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตแบ่งเป็ นสาขา 3 ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิตแบ่งเป็ น 3 สาขา ดังนี้ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาธุ รกิจโรงแรมและที่พกั สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษและ
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
วิสัยทัศน์ของคณะ
วิทยาการจัดการคือเป็ นศูนย์กลางความรู้ดา้ นการจัดการและการวิจยั โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนสังคมส่ วนรวม ตามหลักเสรี ภาพทาง
วิชาการ รวมทั้งธารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งเน้นสู่ มาตรฐานซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
กกกกกกกกดังนั้นผูท้ าการวิจยั ต้องการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ
ที่ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจจ
ากการใช้
บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ ผูว้ จิ ยั ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เข้าไปใช้บริ การในศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ เพื่อเข้าใจถึง
เหตุผล แนวความคิดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อความคิดของผูบ้ ริ โภคและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า และ
บริ การ และตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สิ่ งเหล่านี้เป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ทางด้านการตลาด เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกกก1. ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกก2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
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สมมติฐานของการวิจัย
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 1 นักศึกษาที่เพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีต่อศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 2 นักศึกษาที่คณะต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีต่อศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
กกกกกกกกสมมุติฐานที่
3
นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีต่อศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกกขอบเขตของกลุ่มประชากร นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 จานวน 3,123 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร,
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2551) โดยแยกเป็ นคณะ รวมทั้งสิ้ น 3 คณะ จาแนกได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะ
นักศึกษา (คน)
คณะวิทยาการจัดการ
2,006
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
574
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
543
รวม
3,123
หมายเหตุ : ยกเว้น นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวปี ที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาปี ที่ 4 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นักศึกษาปี ที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กาหนดจากประชากร โดยใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งคือนักศึกษามหาวิ ทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 การคานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง คานวณโดยสู ตร Taro Yamanae (Taro Yamanae 1973 : 1088, อ้างถึง บุญใจ ศรี สถิต
นรากูร 2537 : 195) ระดับความเชื่อมัน่ 95 % หรื อความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
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โดยใช้ สูตร

n

N
1  Ne

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 หรื อ ร้อยละ 5 ()
=
3,123
1+ (3,123*0.05*0.05)
=
3,123
1+7.81
=
3,123
8.81
=
354.48
กกกกกกกกจากการคานวณได้ตวั อย่างเท่ากับ 354.48 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิจยั จึงกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 355 คน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่มาใช้บริ การในศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
2.
เพื่อนาผลวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับบุคคลที่สนใจลงทุนทาธุรกิจใน
ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ
3.
เพื่อนาผลวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับบุคคลที่สนใจลงทุนทาธุรกิจในพื้นที่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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นิยามศัพท์
1. ผู้บริโภค หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปี การศึกษา 2551 ที่ใช้ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การหรื อเคยซื้อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต
วิลเลจ
2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่บุคคลกระทาเมื่อได้รับ หรื อใช้สินค้าและ
บริ การ รวมไปถึงการขจัดสิ นค้าหรื อบริ การหลังการใช้ดว้ ย (Activities people undertake when
obtain, consuming and of products and services) กล่าวโดยง่ายคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับ “ทาไมคนจึงทาการซื้อ” (อดุลย์ จาตุรงคกุล 2545)
3. ศูนย์ การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ หมายถึง ศูนย์การค้ากึ่งรี สอร์ทภายใต้แนวคิด Hua
Hin Market Village: Life Style Shopping Complex (รายงานประจาปี ของศูนย์การค้าหัวหิน
มาร์ เก็ตวิลเลจ, 2550) ศูนย์การค้ามีความโดดเด่นด้านการออกแบบและตกแต่งที่ทนั สมัยเพื่อดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ การก่อสร้างใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท บนเนื้อที่ 27 ไร่
(60,000 ตารางเมตร) (รายงานประจาปี ของศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ 2550) ซึ่ งแบ่งเป็ น 3
ชั้น ศูน ย์การค้าได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 (รายงานประจาปี ของศูนย์การค้า
หัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ 2550)
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบและพ อใจในการ
ให้บริ การของศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์เก็ต วิลเลจ ในด้านสิ นค้าของแต่ล ะแผนก ราคา พนักงาน และ
ความสะอาด (สุ ธรรม รัตนโชติ 2550)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิล
เลจ” ได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าหัวหิน
มาร์ เก็ตวิลเลจ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม โดยมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
กกกกกกกกทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัย
กกกกกกกกงานวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเ ขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิล
เลจ” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ได้ดงั นี้
กกกกกกกกประวัติของศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กกกกกกก กกกกกกกกความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กกกกกกกกกกกกกกกกความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
กกกกกกกกกกกกกกกกความหมายของความพึงพอใจ
กกกกกกกกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการบริ การ
กกกกกกกกกกกกกกกกความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
กกกกกกกกทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
กกกกกกกกกกกกกกกกทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
กกกกกกกกแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการบริ การ
กกกกกกกกการวัดความพึงพอใจ
กกกกกกกกงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ประวัติศูนย์ การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ได้จดั ตั้ง บริ ษทั มาร์เก็ต วิลเลจ จากัด (“มาร์เก็ต วิลเลจ”)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยตั้งอยูท่ ี่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเ ภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยบริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน) เข้าถือหุน้ ทั้งหมดร้อยละ
99.99 ปัจจุบนั มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มาร์เก็ต วิลเลจ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บริ หารพื้นที่ให้เช่าให้กบั บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ พร้อมกับให้บริ การทางด้านสาธารณูปโภค
แก่ผเู ้ ช่า เริ่ มต้นดาเนินการ บนพื้นที่โครงการ “หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ”
กกกกกกกกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 เปิ ดดาเนินการโครงการ“หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ” ซึ่ งตั้งอยู่
บริ เวณ ถนนเพชรเกษมอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภายในโครงการประกอบด้วยสาขา
ของโฮมโปรโลตัสซุปเปอร์สโตร์ เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านสิ นค้าไอที โรง
ภาพยนต์ โรงโบว์ลิ่งสปอร์ ตเวิลด์ และร้านค้าชั้นนาอีกจานวนมาก
กกกกกกกกหัวหิ นมาร์ เก็ตวิลเล็จ ชื่อนี้จะเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก เพราะกว่า 50%ของ
นักช็อปที่นี่เป็ นชาวต่างชาติที่เข้ามาช็อปปิ้ งและรับประทานอาหารเป็ นประจาทุกวัน หัวหินมาร์เก็ต
วิลเลจสร้างขึ้นด้วยงบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 27 ไร่ เยื้องโรงแรมแมริ ออท รี สอร์ท
แอนด์ สปา หัวหิน และติดกับโรงเรี ยนหัวหินวิทยาลัย ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจมีรูปแบบใน
การออกแบบในคอนเซ็ปต์ Lifestyle Resort Shopping Complex ด้านการตกแต่งศูนย์การค้าฯ อิงจุด
แข็งของการเป็ นเมืองตากอากาศของหัวหิน ด้วยการจัดแบ่งสัดส่ วนเป็ น outdoor market ซึ่งเป็ น
พลาซ่าเปิ ดกว้างไม่มีเครื่ องปรับอากาศ กับส่ วนที่เป็ น Indoor เหมือนศูนย์การค้าทัว่ ไป รวมถึงการ
ออกแบบกึ่งบ้านพักริ มทะเลโบราณ ด้ วยสถาปัตย์อนั งดงาม ทาให้หวั หินมาร์เก็ตวิลเลจ ดูโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์ที่นี่จึงเป็ นจุดนัดพบที่สาคัญของทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาเยือน ไม่วา่ จะเป็ น
คนกรุ งเทพมานัดเจอกันหรื อคนจังหวัดใกล้เคียงมาจับจ่ายใช้สอยเพราะที่นี่มีเกือบครบทุกความ
ต้องการทั้ง เทสโก้โลตัส โฮมโปร เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์โบลว์ฮิต กาแล็คซี่ รวมทั้งศูนย์อาหาร
และฟาสฟูด เช่น KFC SIZLER THE PIZZA FUJI YAYOI MK เจียงลูกชิ้นปลา STARBUCK
BASKIN&ROBBIN SWENSEN BLACKCANYON SANTAFE และอื่นๆ นอกจากนี้ยงั มีร้านช็
อปปิ้ งแบรด์ดงั อย่าง JASPAL CC&OO LEVIE LEE COOPER AIIZ HAZZ JEEP
GIORDANO และอื่นๆอีกมากมาย ทางศูนย์การค้าฯยังมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่น่าสนใจ
ตลอดทั้งปี
กกกกกกกกศูนย์การค้าหัวหิ นมาร์ เก็ตวิลเลจ เปิ ดทาการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ในวัน
อาทิตย์ – วันพฤหัสบดี และเวลา 10.30 – 22.00 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์
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แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)
กกกกกกกกความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกกตลาดผูบ้ ริ โภค (Consumer market) หมายถึง ผูบ้ ริ โภคหรื อรอบครัวที่ซ้ือสิ นค้าและ
บริ การเพื่อการบริ โภคส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นการบริ โภคขั้นสุ ดท้าย กล่าวอย่างง่าย ๆ ตลาดผูบ้ ริ โภคก็
หมายถึง ผูบ้ ริ โภคหรื อครัวเรื อนนัน่ เอง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ 2541)
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบ้ ริ โภคทาการ
ค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของเขาได้ หรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการ
กระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ 2541)
กกกกกกกก(Engel J.F. , อ้างถึงในศุภร เสรี รัตน์ 2544) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้
ว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
(Acquiring) การบริ โภค (Consuming) และการกาจัด (Disposing) ซึ่งสิ นค้าและบริ การ โดยหมาย
รวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ งก่อให้เกิดเป็ นการกระทาดังกล่าว
กกกกกกกกในขณะที่ Schiffman และ Kanuk (อ้างถึงในวันดี เหล่าสุ วรรณวัฒน์ 2545) ได้ให้คา
นิยามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคแสดงออกในลักษณะของ
การค้นหา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการทิ้ง
(Disposing) สิ นค้าและการบริ การที่ผบู้ ริ โภคคาดหวังว่าจะช่วยสนองความต้องการของพวกเขา
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เป็ นกิจกรรมต่างๆที่บุคคลกระทาเมื่อได้รับบริ โภคสิ นค้าหรื อ
บริ การ กล่าวคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ ทาไมคนจึงทาการซื้อสิ นค้าและบริ การ โดยมี
กระบวน การตัดสิ นใจซื้ อ การซื้ อ การใช้ และการประเมินผลในสิ นค้าและบริ การนั้น (อดุลย์ จาตุรง
คกุลและดลยา จาตุรงคกุล 2550)
กกกกกกกกแนวความคิดของครอบครัวในฐานะที่เป็ นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการ
บริ โภค ซึ่ งกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สิ่ งที่เกี่ยวข้องก็คือ ครอบครัวในฐานะที่
เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคล มีหน้าที่ปรับปรุ งและปรับแต่ง แก้ไขพฤติกรรมของบุคคล
ทาให้ได้รับประสบการณ์โดยกระบวนการปฏิบตั ิตอบต่อกัน การได้มาซึ่ งค่านิยม รสนิ ยม ทัศนคติ
และคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม ทั้งหมดนี้เริ่ มต้นจากภายในครอบครัวทั้งสิ้ น สังคมส่ วน
ใหญ่ ถูกกาหนดโดยการเป็ นสมาชิกครอบครัว เป็ นตัวกาหนดหลักและเป็ นตัวแปรอิสระที่สาคัญ
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อย่างน้อยที่สุดครอบครัวก็เป็ นเครื่ องกลัน่ กรองที่สาคัญโด
ยการใช้การ
อบรม ให้รู้จกั ระเบียบทางสังคม ประนีประนอม ทัศนคติ และค่านิยมต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่ มให้มีต่ อ
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สิ นค้า การประสบความสาเร็ จ การอนุมตั ิ และการบริ โภค เป็ นต้น (อดุลย์ และดลยา จาตุรงคกุล
2550)
กกกกกกกกคอตเลอร์ ได้เสนอการศึกษาตลาดใหม่ โดยจะต้องศึกษาจากคาถาม 7 คาถาม ที่ใช้คน้ หา
ลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6W’s และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, When, Where,
และ How เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ หรื อเรี ยกว่า SevenO’s ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects,
Organizations, Objectives, Operations และ Outlets คาตอบต่อคาถามทั้ง 7 ประการเป็ นข้อมูลทาง
การตลาด เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาส่ วนประสม ทางการตลาด (4P’s) ( พิบูล ทีปะปาล 2545) ดัง
ตาราง
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior)
คาถาม 6w’s และ 1H
ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
(Who is in the market?)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7o)

กลยุทธ์ ทางการตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) 4 P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
ได้แก่ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ช่องทางการจัดจาหน่ายและการ
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
ส่งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมและ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ สิ่ งที่ลูกค้าต้องการซื้อ(Objects) คือ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์(Products
คืออะไร
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ Strategies) ประกอบด้วย ผลิตภั ณฑ์
(What does the consumer ก็คือ องค์ประกอบและความ
หลัก รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
buy?)
แตกต่างของสิ นค้า
ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังและศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าหรื อ
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
คือการ กิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
บริ การไปเพื่ออะไร
ตอบสนองความต้องการของ
(Promotion Mix) ได้แก่ การโฆษณา
(Why does the consumer ผูบ้ ริ โภค(Objectives)
การให้ส่วนลดและการแจกสิ นค้า
buy?)
ตัวอย่าง
ใครมีส่วนร่ วมในการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีส่วนร่ วมในการซื้อ
กิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อ
สิ นค้าหรื อบริ การคือ บทบาทของ
(Promotion Mix) ได้แก่ การโฆษณา
บริ การ
กลุ่มต่างๆ (Organization)ได้แก่ ผู ้ การให้ส่วนลดและการแจกสิ นค้า
(Who participates in the ริ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิพล ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ ผูซ้ ้ือ ตัวอย่าง
buying?)
และผูใ้ ช้
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ลูกค้ามีการซื้อสิ นค้าหรื อ
บริ การเมื่อใด
(When does the consumer
buy?)

โอกาสในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
(Occasions) ได้แก่ ช่วงฤดูใดของปี
ช่วงเทศกาล ช่วงวันใด ช่วงเดือนใด
และโอกาสสาคัญ

กิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
(Promotion Mix) ได้แก่ การโฆษณา
การให้ส่วนลดและการแจกสิ นค้า
ตัวอย่าง

ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าได้ที่ไหน ช่องทางในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place
(Where does the consumer (Outlets) ได้แก่ ศูนย์การค้า ซุปเปอร์ “Distribution”)
buy?)
มาร์เก็ตและร้านค้าปลีก
ผูบ้ ริ โภคจะซื้อสิ นค้าอย่างไร กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อ
(How does the consumer บริ การ(Operation) ได้แก่ การรับรู ้
buy?)
ปั ญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางการเลือก การ
ตัดสิ นใจและความรู ้สึกหลังการขาย

กิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
(Promotion Mix) ได้แก่ การโฆษณา
การให้ส่วนลดและการแจกสิ นค้า
ตัวอย่าง

ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ , กลยุทธ์การตลาด การบริ หารการตลาดและกรณี ศึกษา
(กรุ งเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2547),81
กกกกกกกกความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกกการเข้าใจถึงสาเหตุในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จะทาให้เข้าใจเรื่ องพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคดังนี้
กกกกกกกก1. การประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นใจ (Application to decision making) การศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นสาขาวิชาเชิง
ประยุกต์ (Applied Discipline) การประยุกต์ใช้ 2 ระดับ คือ
1.1 ทัศนะด้านจุลภาค (Micro Perspective) การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่
ธุ รกิจเผชิญอยูเ่ กี่ยวกับการทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์
ผูจ้ ดั การโฆษณา ผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์ และบุคคลอื่น ธุรกิจที่มุ่งกาไรจะมุ่งที่ทาความเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้งานของเขามีประสิ ทธิผล นอกจากนี้ในองค์การที่ไม่หวังผลกาไรจะได้รับ
ประโยชน์จาการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน
1.2 ทัศนะด้านสังคม (Societal perspective) เป็ นการประยุกต์ความรู้ของพฟติ
กรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อแก้ปัญหาส่ วนรวม (Aggregate-level problems) ซึ่ งกลุ่มใหญ่หรื อสังคมเผชิญอยู่
เราทราบแล้วว่าผูบ้ ริ โภคจะมีอิทธิ พลต่อลัก ษณะด้านเศรษฐกิจและสังคมในระบบตลาดจะขึ้นอยูก่ บั
การเลือก ผูบ้ ริ โภคจะมีอิทธิ พลต่อผูผ้ ลิตว่าจะผลิตอะไร
(What?) จะผลิตสาหรับใคร (For
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whom?) และจะใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตสิ นค้านั้น พฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคจะมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพและระดับมาตรฐานการดารงชีวติ
กกกกกกกก2. ความสาคัญในชีวติ ประจาวัน (Significance in daily lives) เหตุผลที่สาคัญที่สุดใน
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคก็คือบทบาทที่สาคัญในชีวติ ของเขา เวลาส่ วนใหญ่ใช้ในการเลือก
ซื้อหรื อสถานที่ต่าง ๆ และ (หรื อ) การเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ความคิดเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับสิ นค้า การเห็น หรื อการได้ยนิ โฆษณาสิ นค้า
นอกจากนี้สินค้าที่บุคคลซื้อและสามารถนาไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอีกด้วย (ฉัตยาพร
เสมอใจ และมัทนียา สมมิ 2546:6)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
กกกกกกกกความหมายของความพึงพอใจ
กกกกกกกกความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งจะสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ประเด็นหลักๆ คือ
ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (Service
Satisfaction) แต่ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จะอธิบายถึงความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเท่านั้นซึ่ งมีผใู้ ห้
แนวคิดดังนี้
กกกกกกกกMorse (1958: 27, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 14) อธิบายว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง สภาวะที่จิตปราศจากความเครี ยดทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์แล้วมีความต้องการ ถ้า
ความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรื อบางส่ วน ความเครี ยดนั้นก็จะน้อยลงส่ งผลให้
ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกันถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
ความเครี ยดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
กกกกกกกกVroom (1964: 99, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 14) กล่าวว่า ทัศนะและความ
พึงพอใจในสิ่ งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะสองคานี้จะหมายถึง ผลที่ได้รับจากการที่บุคคลเข้า
ไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนะคติดา้ นบวกจะแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในสิ่ งนั้น และทัศนะคติ
ด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ
กกกกกกกกChaplin (1968: 437, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา ได้ให้คาจากัดความว่า เป็ นความรู้สึกของผูท้ ี่มารับ
บริ การต่อสถานบริ การตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอบริ การในสถานบริ การกก
กกกกกกกกกล่าวโดยสรุ ป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง จะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับสิ่ งที่ตนเองต้องการหรื อเป็ นไปตามที่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่ งระดับความ
พึงพอใจที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน
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แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจต่ อการบริการ
กกกกกกกกความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
กกกกกกกกความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้สึกของผูท้ ี่ใช้ที่มีผลมาจากการ
เปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งที่ได้รับกับสิ่ งที่คาดหวัง ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้เกิดจากความแตกต่ าง
ระหว่างสิ่ งที่ได้รับกับสิ่ งที่คาดหวัง (สมิต สัชฌุกร 2542: 18,อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง
2550:17) ซึ่ งหากพิจารณาถึงความพอใจของการบริ การว่าจะเกิดความพอใจมากน้อยเพียงใด ถ้า
ได้รับการบริ การต่ากว่าความคาดหวังทาให้เกิดความไม่พอใจ แต่ถา้ ระดับผลของการบริ การสู งกว่า
ความคาดหวัง ก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ ผลที่ได้รับจากบริ การสู งกว่าความคาดหวัง ผูใ้ ช้จะ
เกิดความประทับใจจะส่ งผลให้ผใู ้ ช้กลับไปใช้บริ การซ้ าอีก จึงกล่าวได้วา่ ความพึงพอใจในการ
บริ การ หมายความถึง ภาวการณ์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคล อันเป็ นผ ลมาจาก
การเปรี ยบเทียบ การรับรู ้สิ่งที่ได้รับจากการบริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการรับบริ การหรื อการให้บริ การใน
ระดับที่ตรงกับการรับรู ้สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริ การนั้น ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การและความพึงพอใจในงานของผูใ้ ห้บริ การ(รัชยา กุลวานิชไชยนั นท์ 2535, อ้างถึงใน
เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 17)
กกกกกกกกความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การนั้น สามารถแบ่งออกได้ 2 ระดับคือ
กกกกกกกก1.ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่ งเป็ นการแสดงความรู้สึกยินดี มีความสุ ขของ
ผูใ้ ช้บริ การเมื่อได้รับบริ การที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่
กกกกกกกก2.ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง ซึ่ งจะเป็ นการแสดงความรู้สึกปราบปลื้มใจหรื อ
ประทับใจของผูใ้ ช้บริ การเมื่อได้รับการบริ การที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2544,อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 18)
กกกกกกกกMillet (1954, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 19 ) ได้ให้ทศั นะว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการบริ การของหน่วยงานรัฐ ควรพิจารณาสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ คือ
กกกกกกกก1.การให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equitable Service) คือ การให้บริ การที่มีความยุติธรรม
โดยยึดติดว่าทุกคนนั้นเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทุกคนได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกและใช้มาตรฐานการให้บริ การเดียวกัน
กกกกกกกก2.การให้บริ การอย่างทันเวลา (Timely Service) คือ การให้บริ การที่รวดเร็ วเพราะผลการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานจะไม่มีประสิ ทธิภาพเลยถ้าไม่ตรงต่อเวลา
กกกกกกกก3.การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ ความต้องการเพียงพอในเรื่ องของ
สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยเพียงพอในลักษณะที่มีจานวนการให้บริ การและสถานที่
บริ การอย่างเหมาะสม
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กกกกกกกก4.การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริ การเป็ นไปอย่าง
สม่าเสมอ
กกกกกกกก5.การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริ การที่มีการพัฒนาการ
บริ การมีการปรับปรุ งคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงานทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพให้มี
ความก้าวหน้า
กกกกกกกกทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
กกกกกกกกทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow ’s Theory of Motivation)
กกกกกกกกMaslow (1970, อ้างถึงใน รุ่ งทิพย์ ฉันทพัชนี 2547: 8) ได้อธิบายว่าทาไม่มนุษย์จึงมี
ความต้องการแตกต่างกันและในเวลาที่ต่างกัน คาตอบของเขา คือ ความต้องการของมนุษย์มีการ
เรี ยงลาดับเป็ นขั้นๆ จ ากความต้องการที่มีความสาคัญมากไปหาความต้องการที่มีความสาคัญน้อย
ดังนี้
กกกกกกกก1. ความต้องการทางด้านร่ างกายเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ
กกกกกกกก2. ความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง เป็ นความต้องการความปลอดภัยมัน่ คง
ในชีวติ ได้แก่ ความคุม้ ครอง การปกป้ อง
กกกกกกกก3. ความต้องการทางสังคม เป็ นความต้องการให้สังคมยอมรับเป็ นสมาชิก ได้แก่ ความ
รัก ความรู ้สึกอบอุ่น
กกกกกกกก4. ความต้องการเป็ นที่ยอมรับนับถือ เป็ นความต้องการให้สังคมหรื อบุคคลยกย่ อง
สรรเสริ ญ ได้แก่ สถานภาพเป็ นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคม ความภาคภูมิใจในตนเอง
กกกกกกกก5. ความต้องการประสบความสาเร็ จ เป็ นความต้องการจะประสบความสาเร็ จตามความ
นึกคิด ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การสมความปรารถนา
กกกกกกกกมนุษย์จะตอบสนองความต้องการที่สาคัญที่สุดก่อนเป็ นอันดับแรกและเมื่อประสบ
ความสาเร็ จต่อความต้องการที่สาคัญนั้นซึ่ งเป็ นความต้องการในปัจจุบนั มนุษย์ก็พยายามต้องการ
ตอบสนองความต้องการที่สาคัญในลาดับต่อไปกก
กกกกกกกกแนวทางการสร้ างความพึงพอใจในการบริการ
กกกกกกกกความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การต่างมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของการ
ดาเนินงานบริ การ ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการบริ การจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการควบคู่กนั
ไปทั้งต่อผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ ดังนี้
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กกกกกกกก1. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และผูใ้ ห้บริ การอย่าง
สม่าเสมอ ผูบ้ ริ หาร การบริ การจะต้องใช้เครื่ องมือต่างๆ ที่มีในการสารวจความต้องการ ค่านิยมและ
ความคาดหวังของผูใ้ ช้ที่มีต่อการบริ การขององค์การ ซึ่ งสามารถกระทาได้โดยการใช้บตั รแสดง
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การบริ การ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์การในการสะท้อนภาพ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
บริ การ ซึ่ งจะเป็ นตัวชี้ขอ้ บกพร่ อง ข้อได้เปรี ยบขององค์การ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ
ของการบริ การให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ อันจะนามาซึ่ งความพึงพอใจต่อการ
บริ การ
กกกกกกกก2. การกาหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์การให้ชดั เจน ผูบ้ ริ หารการบริ การจาเป็ นที่
จะต้องนาข้อมูลที่ระบุถึงความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้ ข้อบกพร่ อง ข้อได้เปรี ยบของ
องค์การ ต้นทุนของการดาเนินการ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และ
ข้อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์มาประกอบการกาหนดนโยบาย เป้ าหมายและทิศทางขององค์การซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อลักษณะของการให้บริ การและคุณภาพของการบริ การต่อผูร้ ับบริ การ
กกกกกกกก3. การกาหนดกลยุทธ์การบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ ผูบ้ ริ หารการบริ การต้องปรับเปลี่ยน
การบริ การที่มีอยูใ่ ห้สอดคล้องกับเป้ าหมาย ทิศทางขอ งองค์การโดยใช้กลยุทธ์สมัยใหม่ ทั้งในด้าน
การบริ หารการตลาด และการควบคุมคุณภาพการบริ การ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้
ในการอานวยความสะดวกในการบริ การด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้ดว้ ยระบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบโทรศั พท์อตั โนมัติในการต่อสายเชื่อมโยงการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายในองค์การบริ การ เป็ นต้น ปัจจุบนั ผูบ้ ริ การการบริ การนิยมนาแนวคิดด้าน
“การบริ หารเชิงกลยุทธ์” ที่คานึงถึงการให้ความสาคัญกับการบรรยากาศการทางานระหว่างพนักงาน
บริ การภายในองค์การ เช่นเดียวกับการสร้างสายสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้ภายนอกให้เป็ นไปในรู ปแบบ
เดียวกัน (วรรณสิ ริ เพ็ญสิ ทธิ์ 2546: 8, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 20)
กกกกกกกกการวัดความพึงพอใจ
กกกกกกกกความพึงพอใจต่อการบริ การจะเกิดขึ้นได้หรื อไม่น้ นั จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการ
ให้บริ การขององค์การประกอบกับระดับความรู้สึกของผูม้ ารับบริ การในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล
ดังนั้น การวัดความพึงพอใจต่อบริ การอาจจะกระทาได้หลายวิธีดงั ต่อไปนี้
กกกกกกกก1.การใช้แบบสอบถาม เป็ นวิธีการที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่ง โดยการข้อร้อง
หรื อขอความร่ วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ตอ้ งการวัด แสด
งความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
คาตอบไว้ให้เลือกตอบหรื อเป็ นคาตอบอิสระ โดยคาถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้าน
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ต่างๆที่หน่วยงานกาลังให้บริ การอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริ การ สถานที่ให้บริ การ ระยะเวลาใน
การให้บริ การ พนักงานที่ให้บริ การ เป็ นต้น
กกกกกกกก2.การสัมภาษณ์ เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การ ซึ่งเป็ นวิธีการที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผูส้ ัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผถู้ ูก
สัมภาษณ์ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริ ง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นบั ว่าเป็ นวิธีการที่
ประหยัด และมีประสิ ทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง
กกกกกกกก3.การสังเกต เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การได้โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริ การ ขณะรอรับบริ การ และหลังจากการ
ได้รับบริ การแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาการพูด สี หน้า และค วามถี่ของการมาขอรับบริ การ เป็ นต้น
การวัดความพึงพอใจโดยวิธีน้ ี ผูว้ ดั จะต้องกระทาอย่างจริ งจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การได้อย่างถูกต้อง (สาโรช ไสยสมบัติ 2534: 39,อ้าง
ถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 21)
กกกกกกกกสรุ ปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การได้วา่ ความพึงพอใจในบริ การ
หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบการรับรู้
สิ่ งที่ได้รับจากการบริ การไม่วา่ จะเป็ นการรับบริ การหรื อการให้บริ การในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่ ง
ที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริ การนั้น ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและความพึงพอใจ
ในงานของผูใ้ ห้บริ การ และความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2
ระดับ คือ ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังและความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง ซึ่งสามารถ
วัดความพึงพอใจได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกดลยา วุฒิววิ ฒั กุล (2544) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการทางานและพฤติกรรมการ
ให้บริ การของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ธนาคารออมสิ น พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีคว ามพึงพอใจใน
การทางานโดยรวมระดับปานกลางและมีพฤติกรรมการให้บริ การในระดับสู ง ไม่พบว่าเพศที่ต่างกัน
มีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานที่ธนาคาร เงินเดือน
การศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ และสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาง านที่
แตกต่างกันและพบว่าความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ให้บริ การ
กกกกกกกกรุ่ งทิพย์ เสลานอก (2540) พฤติกรรมการให้บริ การของพนักงานขายในเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการให้บริ การของพนักงานมากที่สุดคือ
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รายได้ รองลงมาคือ อายุและสถานภาพสมรส ตามลาดับ ส่ วนที่เหลือคือ เพศ อายุ ประสบการณ์
ทางาน และระดับการศึกษาไม่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมกาให้บริ การของพนักงาน ลักษณะส่ วนบุคคล
ที่สัมพันธ์กบั ทัศนคติมากที่สุดคือ เพศ รองลงมาคือ อายุงานและรายได้ ตามลาดับ ส่ วนที่เหลือคือ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและประสบการณ์ทางานที่ไม่สัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อ
พนักงาน และลักษณะส่ วนบุคคลของลูกค้าที่สัมพันธ์กบั ความคิดเห็นของพนักงานขายมากที่สุด คือ
เพศ รองลงมาคือ อายุ ส่ วนที่เหลือคือระดับการศึกษาไม่สัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อพนักงานขาย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
กกกกกกกกในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน
มาร์ เก็ตวิลเลจ” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ ีการศึกษาเชิงสารวจ
(Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
กกกกกกกกข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กกกกกกกกกลุ่มที่ 1 ข้อมูลปฐมภูมิ โดยทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลับศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2548 – 2551 จานวน 355 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกกลุ่มที่ 2 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยทาการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ ตาราวิชาการ บทความ
จากอินเตอร์ เน็ต วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีผทู้ าวิจยั ไว้แล้ว
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกกลุ่มประชากรที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ คณะ ผูว้ จิ ยั ได้
ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างตามวิธี ของ Taro Yamane โดยคานวณจากจานวนประชากรที่เป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และยอม รับความคลาดเคลื่อนที่ 5 % ซึ่งแสดง
รายละเอียดของการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ดงั ต่อไปนี้
กกกกกกกกการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
(Finite
Population) ใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamanae 1973 : 1088, อ้างถึง บุญใจ ศรี สถิตนรากูร 2537 :
195)
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สู ตร

n

N
1  Ne

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 หรื อ ร้อยละ 5 ()
=
3,123
1+ (3,123*0.05*0.05)
=
3,123
1+7.81
=
3,123
8.81
=
354.48
กกกกกกกกจากการคานวณได้ตวั อย่างเท่ากับ 354.48 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิจยั จึงกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 355 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
กกกกกกกกตัวแปรที่ผวู้ จิ ยั สนใจมี 2 ตัวแปร คือ
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ การศึกษา รายได้
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้อสิ นค้าหรื อ
บริ การ ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้

โดยแบบสอบถามแบ่ง
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กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนที่1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในเรื่ อง เพศ อายุ
คณะที่กาลังศึกษา ชั้นปี ที่กาลังศึกษา รายได้ที่ได้รับต่อเดือน โดยลักษณะคาถามที่มีคาตอบไว้ไห้
เลือกหลายคาตอบแต่ให้เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว
กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนที่ 2
คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการจับจ่ายใช้สอยที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ ได้แก่ จานวนเงินที่ใช้ในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละครั้ง ช่วงวัน
และเวลา การใช้บริ การสถานที่ในส่ วนใดของศูนย์การค้ามากที่สุด และความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ
กกกกกกกกกกกกกกกกส่ วนที่ 3 คาถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ ในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม การบริ การของพนักงาน และ
ด้านสิ นค้า การวัดระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคใช้แบบ Interval scale เพื่อคานวณค่าสถิติ ผูว้ จิ ยั
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับความสาคัญ
คะแนน
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
5
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก
4
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยปานกลาง
3
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยน้อย
2
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
1
ความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
กกกกกกกกผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อปรับปรุ ง
แบบสอบถามให้เหมาะสม โดยคาถามจะเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ และนาแบบสอบถามไปปรับปรุ งเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ติดต่อสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อขอทราบจานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทราบว่ามีจานวนทั้งสิ้ น3,123คน
2. ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ก่อนนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
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3. ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 355 ชุดแก่กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่
25 ธันวาคม 2551 – 8 มกราคม 2552 รวมเป็ นระยะเวลา 15 วัน
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกสถิติที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
กกกกกกกก1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือการอธิบายลักษณะทัว่ ๆไปของข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ โดยการนาเสนอในรู ปแบบของตาราง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หลักการวิจยั , 2548)
ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
สู ตรค่าเฉลี่ย
X

โดยที่



X

X

X

i

N

แทน คะแนนเฉลี่ยหรื อค่าเฉลี่ย
i

N

แทน ผลรวมของคะแนนข้อมูล
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

สู ตรส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S .D. 

n x 2  ( x ) 2
n(n  1)

แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
( x) 2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
 x 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กกกกกกกก2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อใช้ใน
การทดสอบสมมุติฐาน
โดยที่

S.D.
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กกกกกกกกการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ T – Test (บุญชม ศรี สะอาด 2548)
กกกกกกกกT – Test เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร
กกกกกกกกข้อตกลงเบื้องต้น
กกกกกกกก1. กลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบสุ่ มที่ได้รับการสุ่ มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
กกกกกกกก2. ค่าของตัวแปรแต่ละหน่วยเป็ นอิสระต่อกัน
กกกกกกกก3. ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากร
กกกกกกกก4. กลุ่มตัวอย่างมีขนาดน้อยกว่า 100
กกกกกกกกการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
ใช้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(บุญชม ศรี สะอาด 2548)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกหลังจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้วนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์
SPSS
กกกกกกกกในส่ วนของข้อมูลทัว่ ไปใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สาหรับส่ วนพฤติกรรมในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบ นมาตรฐาน และความสาคัญ
ในแต่ละปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ค่าเฉลี่ยระดับ
ระดับความพึงพอใจ
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
1.81 – 2.60
น้อย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
3.41 – 4.20
มาก
4.21 – 5.00
มากที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้า
หัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ”
กกกกกกกกตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกตอนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้มีท้ งั สิ้ น 355 คน ซึ่งตอนที่ 1 ของแบบสอบถาม จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วน
บุคคลของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ โดยนาข้อมูลส่ วนนี้แสดงเป็ น
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
66
289
355

ร้ อยละ
18.8
81.2
100

ตารางที่ 3 พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่ างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิงจานวน 289 คน
(ร้อยละ81.2) และเพศชายจานวน 66 คน (ร้อยละ18.8) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 18 ปี
19 – 21 ปี
22 – 23 ปี
รวม

จานวน
8
225
122
355

ร้ อยละ
2.5
63.2
34.3
100

ตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างทีม่ ีประชากรมากทีส่ ุ ด คือ อายุ 19 – 21 ปี จานวน 225 คน (ร้อย
ละ 63.2) รองลงมา คือ อายุ 22 – 23 ปี จานวน 122 คน (ร้อยละ 34.3 ) และ อายุต่ากว่า 18 ปี
จานวน 8 คน (ร้อยละ 2.5) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคณะที่ศึกษา
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสัตวศาสตร์ฯ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จานวน
199
74
82
355

ร้ อยละ
55.9
20.8
23.3
100

ตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมีคณะ จานวนมากทีส่ ุ ด คือ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 199 คน
(ร้อยละ55.9) รองลงมา คือ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จานวน 82 คน (ร้อยละ
82) และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 74 คน (ร้อยละ20.8) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
รวม

จานวน
97
88
121
49
355

ร้ อยละ
27.5
24.7
34.0
13.8
100

ตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมีจานวนชั้ นปี มากทีส่ ุ ด คือ ชั้นปี 3 จานวน 121 คน (ร้อยละ 34)
รองลงมา คือ ชั้นปี 1 จานวน 97 คน (ร้อยละ 27.5) รองลงมา คือ ชั้นปี 2 จานวน 88 คน
(ร้อยละ24.7) และชั้นปี 4 จานวน 49 คน (ร้อยละ 13.8) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้
รายได้
ต่ากว่า 3,000 บาท
3,001 – 5,000 บาท
5,001 – 7,000 บาท
7,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
28
143
159
25
355

ร้ อยละ
7.9
40.5
44.7
7
100

ตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมีจานวนรายได้ มากทีส่ ุ ด คือ 5,001 – 7,000 บาท จานวน 159 คน
(ร้อยละ44.7) รองลงมา คือ 3,001 – 5,000 บาท(ร้อยละ 40.5) ต่ากว่า 3000 บาท จานวน 28 คน
(ร้อยละ 7.9) และ 7000 ขึ้นไป จานวน 25 คน (ร้อยละ 7) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ทีใ่ ช้ บริการศูนย์ การค้ าหัวหินมาร์ เก็ต วิลเลจ
กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้มีท้ งั สิ้ น 355 คน ซึ่งตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมขอ ง
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นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ใช้บริ การศู นย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต
วิลเลจ โดยนาข้อมูลส่ วนนี้แสดงเป็ นจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
เคยใช้ บริการ
เคย
ไม่เคย
รวม

จานวน
355
355

ร้ อยละ
100
100

ตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างทีเ่ คยใช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจ คือ เคยใช้บริ การ
จานวน 355 คน (ร้อยละ 100) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามส่ วนที่ใช้บริ การมากที่สุด
ใช้ บริการส่ วนใดมากทีส่ ุ ด
โฮมโปร
เทสโก้โลตัส
ธนาคาร
ร้านหนังสื อ
ศูนย์อาหาร
ลานโบว์ลิ่ง / คาราโอเกะ
โรงภาพยนตร์
ร้านค้าขนาดย่อม
รวม

จานวน
12
178
25
35
15
22
51
17
355

ร้ อยละ
3.4
50
7
9.8
4.5
6.2
14.3
4.8
100

ตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างทีเ่ คยเข้ าใช้ บริการในส่ วนต่ างๆมากทีส่ ุ ด คือ เทสโก้โลตัส จา นวน
178 คน (ร้อยละ 50) รองลงมา คือ โรงภาพยนตร์ จานวน 51 คน (ร้อยละ 14.3) ร้านหนังสื อ
จานวน 35 คน (ร้อยละ 9.8) ธนาคาร จานวน 25 คน (ร้อยละ 7) ลานโบว์ลิ่ง / คาราโอเกะ จานวน
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22 คน (ร้อยละ 6.2) ร้านค้าขนาดย่อม จานวน 17 คน (ร้อยละ 4.8) ศูนย์อาหาร จานวน 15 คน (ร้อย
ละ 4.5) และสุ ดท้าย คือ โฮมโปร จานวน 12 (ร้อยละ 3.4) ตามลาดับ
ตารางที่ 10 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวันที่ไปใช้บริ การในแต่ละครั้ง
วันทีไ่ ป
วันจันทร์ – วันศุกร์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
อื่น ๆ
รวม

จานวน
78
224
33
20
355

ร้ อยละ
21.9
62.9
9.6
5.6
100

ตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่เข้ าใช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจวันใดมาก
ทีส่ ุ ด คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ จานวน 224 คน (ร้อยละ 62.9) รองลงมา คือ วันจันทร์ – วันศุกร์
จานวน 78 คน (ร้อยละ 21.9) วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 33 คน (ร้อยละ 9.6) และ อื่น ๆ จานวน 20
คน (ร้อยละ 5.6) ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงเวลาที่ไปใช้บริ การมากที่สุด
ช่ วงเวลา
10.00 – 14.00 น.
14.00 – 18.00 น.
18.00 – 21.00 น.
อื่น ๆ
รวม

จานวน
19
139
183
14
355

ร้ อยละ
5.6
39
51.4
3.9
100

ตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่เข้ าใช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจในช่ วงเวลาใด
มากทีส่ ุ ด คือ 18.00 – 21.00 น. จานวน 183 คน (ร้อยละ 51.4) รองลงมา คือ 14.00 – 18.00 น.
จานวน 139 คน (ร้อยละ 39) 10.00 – 14.00 น. จานวน 19 คน (ร้อยละ 5.6) และอื่น ๆ จานวน 14 คน
(ร้อยละ 3.9) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามบุคคลที่ไปใช้บริ การในแต่ละครั้ง
บุคคล
พ่อ – แม่
เพื่อน
แฟน
คนเดียว
ญาติพี่นอ้ ง
รวม

จานวน
17
290
39
4
5
355

ร้ อยละ
4.8
81.5
11.3
1.1
1.4
100

ตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่เข้ าใช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจกับ บุคคลมาก
ทีส่ ุ ด คือ เพื่อน จานวน 290 คน (ร้อยละ 81.5) รองลงมา คือ แฟน จานวน 39 คน (ร้อยละ 11.3) พ่อ
– แม่ จานวน 17 คน (ร้อยละ 4.8) ญาติพี่นอ้ ง จานวน 5 คน (ร้อยละ 1.4) และสุ ดท้าย คือ คนเดียว
จานวน 4 คน (ร้อยละ 1.1) ตามลาดับ
ตารางที่ 13 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนครั้งที่ ซ้ือสิ นค้าที่ศูนย์การค้าหัวหิน
มาร์ เก็ตวิลเลจ
ซื้อสิ นค้ าหรือไม่
ซื้อทุกครั้ง
ซื้อบ้างไม่ซ้ือบ้าง
ไม่ซ้ือ
รวม

จานวน
122
217
16
355

ร้ อยละ
34.6
61.0
4.4
100

ตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ซื้อสิ นค้ าหรือไม่ ซื้อมากทีส่ ุ ด คือ ซื้อบ้างไม่ซ้ือบ้าง
จานวน 217 คน (ร้อยละ 61.0) รองลงมา คือ ซื้ อทุกครั้ง จานวน 122 คน (ร้อยละ 34.6) และไม่ซ้ือ
จานวน 16 คน (ร้อยละ 4.4) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ทีใ่ ช้ บริการศูนย์ การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้มีท้ งั สิ้ น 355 คน ซึ่งตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
ด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ โดยนาข้อมูลส่ วนนี้แสดงเป็ น
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างทางด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้ านสถานทีแ่ ละ
สิ่ งแวดล้อม
ความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั
ความสะอาดบริ เวณภายนอกอาคาร
ความสวยงามของบริ เวณภายนอกอาคาร
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบริ เวณภายนอก
อาคาร
ความเพียงพอของที่จอดรถผูม้ าใช้บริ การ
ความสะอาดบริ เวณภายในอาคาร
ความสวยงามของบริ เวณภายในอาคาร
ความเพียงพอของที่นงั่ พักผ่อน
ความสะอาดของห้องน้ า
ความเพียงพอของห้องน้ า
รวม

Mean

S.D.

4.051
3.913
3.868

0.649
0.660
0.665

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก

3.727

0.714

มาก

3.462
3.763
3.724
3.375
3.662
3.617
3.716

0.713
0.763
0.711
0.723
0.780
0.860
0.723

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจ ด้ าน
สถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม โดยวัดจากค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมในระดับมาก (Mean 3.716) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย
ได้ดงั นี้ ความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั (Mean 4.051) ความสะอาดบริ เวณภายนอกอาคาร (Mean
3.913) ความสวยงามของบริ เวณภายนอกอาคาร (Mean 3.868) ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
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บริ เวณภายนอกอาคาร (Mean 3.727) ความเพียงพอของที่จอดรถผูม้ าใช้บริ การ (Mean 3.462) ความ
สะอาดบริ เวณภายในอาคาร (Mean 3.763) ความสวยงามของบริ เวณภายในอาคาร (Mean 3.724)
ความเพียงพอของที่นงั่ พักผ่อน (Mean 3.375) ความสะอาดของห้องน้ า (Mean 3.662) ความเพียงพอ
ของห้องน้ า (Mean 3.617)
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างทางด้านพนักงานบริ การ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้ านพนักงานบริการ

Mean

S.D.

การยิม้ แย้มแจ่มใส
ความกระตือรื อร้นและความเอาใจใส่ ในการ
ให้บริ การ
มารยาทในการให้บริ การ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ความซื่อสัตย์สุจริ ตในการให้บริ การ
ความเท่าเทียมกันในการให้บริ การ
ความสามารถในการให้คาแนะนาปรึ กษา
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า
การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริ เวณ
ศูนย์การค้า และโรงจอดรถ
รวม

3.448

0.787

ระดับ
ความสาคัญ
มาก

3.383

0.766

ปานกลาง

3.389
3.397
3.738
3.566
3.389
3.383

0.709
0.731
0.665
0.719
0.702
0.697

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.493

0.626

มาก

3.465

0.711

มาก

ตารางที่ 15 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจ ด้ าน
พนักงานบริการ โดยวัดจากค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในด้านพนักงานบริ การในระดับมาก (Mean 3.465) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย ได้ดงั นี้ การ
ยิม้ แย้มแจ่มใส (Mean 3.448) ความกระตือรื อร้นและความเอาใจใส่ ในการให้บริ การ (Mean 3.383)
มารยาทในการให้บริ การ (Mean 3.389) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ (Mean 3.397) ความซื่อสัตย์
สุ จริ ตในการให้บริ การ (Mean 3.738) ความเท่าเทียมกันในการให้บริ การ (Mean 3.566)
ความสามารถในการให้คาแนะนาปรึ กษา (Mean 3.389) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กบั
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ลูกค้า (Mean 3.383) การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริ เวณศูนย์การค้า และโรงจอดรถ (Mean
3.493)
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างทางด้านสิ นค้า
ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้ านสิ นค้ า

Mean

S.D.

ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
ความหลากหลายของตรายีห่ อ้ สิ นค้า
ความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย
คุณภาพของสิ นค้า
ราคาของสิ นค้า
รวม

3.716
3.620
3.578
3.603
3.344
3.572

0.730
0.755
0.670
0.731
0.837
0.744

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 16 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหิ นมาร์ เก็ตวิลเลจ ด้ าน
สิ นค้ า โดยวัดจากค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ด้านสิ นค้าในระดับมาก (Mean 3.465) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย ได้ดงั นี้ ความหลากหลายของ
ประเภทสิ นค้า (Mean 3.716) ความหลากหลายของตรายีห่ อ้ สิ นค้า (Mean 3.620) ความคุม้ ค่ากับเงิน
ที่จ่าย (Mean 3.578) คุณภาพของสิ นค้า (Mean 3.603) ราคาของสิ นค้า (Mean 3.344)
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยภาพรวม
ความพึงพอใจของผู้บริโภค

Mean

S.D.

ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
ด้านสิ นค้า
ด้านพนักงานบริ การ
รวม

3.716
3.572
3.465
3.584

0.723
0.744
0.711
0.726

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 17 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจ โดย
ภาพรวม โดยวัดจากค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก (Mean 3.584) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้าน
สถานที่มากที่สุด (Mean 3.716) รองลงมาคือ ด้านสิ นค้า (Mean 3.572) และด้านพนักงาน (Mean
3.465) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 1 นักศึกษาที่เพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีต่อศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
ตารางที่ 18 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในด้าน
สถานที่และสิ่ งแวดล้อม
เพศ
ชาย
หญิง

n

mean

S.D.

66

3.50

0.37

289 3.76

0.47

ค่ าผลต่ างของคะแนนเฉลีย่

t

Sig.

0.26

4.78

0.00

ตารางที่ 18 พบว่า นักศึกษาเพศชายทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าฯมีความพึงพอใจเฉลีย่ ด้ านสถานทีแ่ ละ
สิ่ งแวดล้อมน้ อยกว่าเพศหญิง โดยเท่ากับ 3.50 ส่ วนนักศึกษาหญิงที่ใช้บริ การศูนย์การค้าฯมีความ
พึงพอใจเฉลี่ยด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมเท่ากับ 3.76 ต่างกัน 0.26 จากการทดสอบด้วยสถิติ
t – test พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 19 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในด้าน
พนักงานบริ การ
เพศ
ชาย
หญิง

n

mean

S.D.

66

3.30

0.55

289

3.50

0.52

ค่ าผลต่ างของคะแนนเฉลีย่

t

Sig.

0.20

2.79

0.05

ตารางที่ 19 พบว่า นักศึกษาเพศชายทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าฯมีความพึงพอใจเฉลีย่ ด้ านพนักงาน
บริการน้ อยกว่าเพศหญิง โดยเท่ากับ 3.30 ส่ วนนักศึกษาหญิงที่ใช้บริ การศูนย์การค้าฯมีความพึง
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พอใจเฉลี่ยด้านพนักงานบริ การเท่ากับ 3.50 ต่างกัน 0.20 จากการทดสอบด้วยสถิติ t – test พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 20 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและ
เพศหญิงในด้านสิ นค้า
เพศ
ชาย
หญิง

n

mean

S.D.

66

3.44

0.48

289 3.60

0.55

ค่ าผลต่ างของคะแนนเฉลีย่
0.16

t

Sig.

2.13

0.03

ตารางที่ 20 พบว่า นักศึกษาเพศชายทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้ าฯมีความพึงพอใจเฉลีย่ ด้ านพนักงาน
บริการน้ อยกว่าเพศหญิง โดยเท่ากับ 3.44 ส่ วนนักศึกษาหญิงที่ใช้บริ การศูนย์การค้าฯมีความพึง
พอใจเฉลี่ยด้านสิ นค้าเท่ากับ 3.60 ต่างกัน 0.16 จากการทดสอบด้วยสถิติ t – test พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 2 นักศึกษาที่คณะต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีต่อศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
กก2.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
กกกกกกกกH0:
ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสถานที่และสิ่ งแวล้อมไม่
แตกต่างกัน
กกกกกกกกH1:
ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์คณะที่ศึกษาจากการทดสอบโดยใช้สถิติ ANOVA ได้ค่า F เท่ากับ 6.02
ค่า sig. เท่ากับ 0.001 พบว่า นักศึกษาที่มี คณะต่างกันมีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติที่ 0.05 และจากการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบของ
LSD พบว่า นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมแตกต่าง
จากคณะอื่นๆ
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กกกกกกกก2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันในด้านพนักงานบริ การ กกกก
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางด้านพนักงานบริ การไม่แตกต่าง
กัน
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางด้านพนักงานบริ การแตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ช้ นั ปี ที่ศึกษาจากการทดสอบโดยใช้สถิติ ANOVA ได้ค่า F เท่ากับ 2.75
ค่า sig. เท่ากับ 0.041 พบว่า นักศึกษาที่มี คณะต่างกันมีความพึงพอใจด้านพนักงานบริ การแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติที่ 0.05 และจากการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบของ LSD พบว่า
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจในด้านพนักงานบริ การแตกต่างจากคณะสัตวศาสตร์
ฯ ส่ วนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในด้านพนักงานบริ การไม่แตกต่างกันกับทุกคณะคือนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กกกกกกกก2.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีคณะต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันในด้านสิ นค้ากกกกกกก
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสิ นค้าไม่แตกต่างกัน
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของคณะมีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสิ นค้าแตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ช้ นั ปี ที่ศึกษาจากการทดสอบโดยใช้สถิติ ANOVA ได้ค่า F เท่ากับ 3.65
ค่า sig. เท่ากับ 0.013 พบว่า นักศึกษาที่มีช้ นั ปี ต่างกันมีความพึงพอใจด้าน สิ นค้าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางระดับสถิติที่ 0.05 และจากการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบของ LSD พบว่า นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีความพึงพอใจในด้านสิ นค้าแตกต่างจากคณะวิทยาการจัดการ ส่ วน
นักศึกษาที่มีความพึงพอใจในด้านสิ นค้าไม่แตกต่างกันกับทุกคณะคือนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ
กกกกกกกกสมมุติฐานที่
3
นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีต่อศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
กกกกกกกก3.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของรายได้มีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมไม่
แตกต่างกัน
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของรายได้มีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกัน

34

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์รายได้ของนักศึกษาจากการทดสอบโดยใช้สถิติ ANOVA ได้คา่ F
เท่ากับ 1.25 ค่า sig. เท่ากับ 0.40 พบว่า นักศึกษาที่มี รายได้ต่างกันมีความพึงพอใจด้านสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติที่ 0.05
กกกกกกกก3.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันในด้านพนักงานบริ การ
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของรายได้มีผลต่อความพึงพอใจทางด้านพนักงานบริ การไม่แตกต่าง
กัน
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของรายได้มีผลต่อความพึงพอใจทางด้านพนักงานบริ การแตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์รายได้ของนักศึกษาจากการทดสอบโดยใช้สถิติ ANOVA ได้คา่ F
เท่ากับ 0.65 ค่า sig. เท่ากับ 0.50 พบว่า นักศึกษาที่มี รายได้ต่างกันมีความพึงพอใจด้านพนักงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติที่ 0.05
กกกกกกกก3.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่างกันในด้านสิ นค้า
กกกกกกกกH0: ความแตกต่างของรายได้มีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสิ นค้าไม่แตกต่างกัน
กกกกกกกกH1: ความแตกต่างของรายได้มีผลต่อความพึงพอใจทางด้านสิ นค้าแตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์รายได้ของนักศึกษาจากการทดสอบโดยใช้สถิติ ANOVA ได้คา่ F
เท่ากับ 3.10 ค่า sig. เท่ากับ 0.45 พบว่า นักศึกษาที่มี รายได้ต่างกันมีความพึงพอใจด้านสิ นค้า
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติที่ 0.05

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิล
เลจ”มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
กกกกกกกกเพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ซ้ือสิ นค้าและบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่
ลงทะเบียนเรี ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2551 จานวน 355 คน สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้เพื่อใช้
อธิ บายลักษณะทางปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ของ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการซื้อสิ นค้ าและบริการทีศ่ ูนย์การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิล
เลจ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 355 คน โดยจาแนกตามเพศ อายุ คณะ
ชั้นปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 289 คน (ร้อยละ 81.2) อายุ 19 –
21 ปี จานวน 225 คน (ร้อยละ63.2) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 199 คน (ร้อยละ 55.9) ชั้นปี 3
จานวน 121 คน (ร้อยละ 34.0) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 7,000 บาท จานวน 159 คน (ร้อยละ
44.7)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ในการซื้อสิ นค้ าและบริการทีศ่ ูนย์ การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 355 คน พบว่า มีพฤติกรรมในการ
ซื้อสิ นค้าและบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ จานวน 355 คน (ร้อยละ 100) ซื้อสิ นค้า
หรื อบริ การในส่ วนของเทสโก้โลตัส จานวน 178 คน (ร้อยละ 50) ซื้อสิ นค้าและบริ การวันเสาร์ –
วันอาทิตย์ จานวน 224 คน (ร้อยละ 62.9) ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. จานวน 183 คน (ร้อยละ 51.4)
ไปซื้อสิ นค้าและบริ การกับเพื่อน จานวน 290 คน (ร้อยละ 81.5) การซื้ อสิ นค้าโดยที่ซ้ือบ้างไม่ซ้ือ
บ้าง จานวน 217 คน (ร้อยละ 61.0)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ในการซื้อสิ นค้ าและบริการทีศ่ ูนย์การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ มีความพึง
พอใจในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย = 3.584 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.726) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเล จมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านพนักงานบริ การและด้านสิ นค้า ดังนี้
กกกกกกกก1. ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม พบว่า นักศึกษาที่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.716 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.723 ) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็ นอันดับหนึ่งในด้านความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั
รองลงมา คือ ความสะอาดบริ เวณภายนอกอาคาร ความสวยงามของบริ เวณภายนอกอาคาร ความ
สะอาดบริ เวณภายในอาคาร ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบริ เวณภายนอกอาคาร ความสวยงาม
ของบริ เวณภายในอาคาร ความสะอาดของห้องน้ า ความเพียงพอของห้องน้ า ความเพียงพอของที่
จอดรถผูม้ าใช้บริ การ และความเพียงพอของที่นงั่ พักผ่อน ตามลาดับ
กกกกกกกก2. ด้ านพนักงานบริการ พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.465 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.711) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็ นอันดับหนึ่งในด้านความความซื่อสัตย์สุจริ ตในการ
ให้บริ การ รองลงมา คือ ความเท่าเทียมกันในการให้บริ การ การดูแลรักษาความปลอดภัยใน
บริ เวณศูนย์การค้าและโรงจอดรถ การยิม้ แย้มแจ่มใส มารยาทในการให้บริ การ ความสามารถใน
การให้คาแนะนาปรึ กษา ความกระตือรื อร้นและความเอาใจใส่ ในการให้บริ การ และความสามารถ
ในการแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
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กกกกกกกก3. ด้ านสิ นค้ า พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.572 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.744) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
มีความพึงพอใจในระดับมากเป็ นอันดับหนึ่งในด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า รองลงมา
คือ ความหลากหลายของตรายีห่ อ้ สิ นค้า คุณภาพของสิ นค้า ความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย และราคาของ
สิ นค้า ตามลาดับ
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ในการซื้อสิ นค้ าและบริการทีศ่ ูนย์การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อ
เปรี ยบเทียบรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านพนักงานบริ การ
ด้านสิ นค้า
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีคณะต่างกันมีความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อ
เปรี ยบเทียบรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านพนักงานบริ การ
ด้านสิ นค้า
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อ
เปรี ยบเทียบรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านพนักงานบริ การ
ด้านสิ นค้า
อภิปรายผล
กกกกกกกกการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิล
เลจ” ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
กกกกกกกก1. พฤติกรรมของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในการ
ซื้อสิ นค้ าหรือบริการทีศ่ ูนย์ การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกผลจากศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิล
เลจ พบว่า มีพฤติกรรมเลือกใช้บริ การในส่ วนของเทสโก้โลตัส มากที่สุด ร้อยละ 50 ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ไปซื้อสิ นค้าหรื อบริ การในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ร้อยละ 62.9 เวลาที่ผบู้ ริ โภคไปซื้อสิ นค้าหรื อ
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บริ การคือ18.00 – 21.00 น. ร้อยละ 51.4 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั ไปกับเพื่อนมากที่สุด ในการไป
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ ผู้ บริ โภคส่ วนใหญ่ไม่ได้ซ้ือสิ นค้าทุกครั้ง เนื่องจากบ้างครั้ง
ผูบ้ ริ โภคก็ไปใช้บริ การในส่ วนที่เป็ นโรงภาพยนตร์ หรื อคาราโอเกะ
กกกกกกกก2. ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใน
การซื้อสิ นค้ าหรือบริการศูนย์ การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิล เลจ
กกกกกกกกจากการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
มีความพึงพอใจต่อการบริ การของทางศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริ การมีความพึงพอใจใน ระดับมากทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านสิ นค้า และด้านพนักงานบริ การตามลาดับ ซึ่ งสามารถ
พิจารณาเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจมีค วามพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมโดยรวมในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้า หรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์
เก็ตวิลเลจมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั ความสะอาดบริ เวณภายนอกอาคาร
ความสวยงามของบริ เวณภายนอกอาคาร ความสะอาดบริ เวณภายในอาคาร ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบริ เวณภายนอกอาคาร ความสวยงามของบริ เวณภายในอาคาร ความสะอาดของ
ห้องน้ า ความเพียงพอของห้องน้ า ความเพียงพอของที่จอดรถผูม้ าใช้บริ การ และความเพียงพอของ
ที่นง่ั พักผ่อนตามลาดับ เนื่องจากทางศูนย์การค้ามี
การจัดการสถานที่และสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
สวยงามและเหมาะสมตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ด้ านสิ นค้ า พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน
มาร์ เก็ตวิลเลจมีความพึงพอใจในด้านสิ นค้าโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรา ยด้าน
พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อ บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจมีความพึงพอใจในด้าน
ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ความหลากหลายของตรายีห่ อ้ สิ นค้า คุณภาพของสิ นค้า ความ
หลากหลายของขนาดสิ นค้า และราคาสิ นค้า ตามลาดับ เนื่องจากทางศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิล
เลจ มีสินค้าหลากหลายประเภท หลากหลายตรายีห่ อ้ ให้ผบู้ ริ โภคสามารถเลือกสิ่ งที่ตอ้ งการได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งสิ นค้าทุกอย่างเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ด้ านการบริการ พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัว
หิ น มาร์ เก็ตวิลเลจมีความพึงพอใจในด้านพนักงานบริ การโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจมีควา มพึง
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พอใจในด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการให้บริ การ ความเท่าเทียมกันในการให้บริ การ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในบริ เวณศูนย์การค้าและโรงจอดรถ การยิม้ แย้มแจ่มใส ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ มารยาทในการให้บริ การ ความสามารถในการให้คาแนะนาปรึ กษา ความสามารถใน
การแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า และความกระตือรื อร้นและความเอาใจใส่ ในการให้บริ การ ตามลาดับ
เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตอ้ งทางานติดต่อกันเป็ นเวลานานและอาจต้องทางานหลายๆอย่างในเวลา
เดียวกันซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดความเครี ยดและส่ งผลต่อการบริ การไม่ดีเท่าที่ควร Millet (1954, อ้างถึง
ใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550:19) ได้ให้ทศั นะว่า การให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equitable
Service) คือ การให้บริ การที่มีความยุติธรรมโดยยึดติดว่าทุกคนนั้นเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทุกคน
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกและใช้มาตรฐานการให้บริ ก ารเดียวกัน
กกกกกกกก3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีในการซื้อสิ นค้ าหรือบริการศูนย์การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกการที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากบุคลากรของศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิ
ลดลจมีการให้บริ การที่ไม่เท่าเทียมกันและนักศึกษาเพศต่างกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อผลของการบริ การ
ต่างกัน ซึ่ งต่างกันกับที่ ชวลิต เหล่ารุ่ งกาญจน์ (2538: 24-25, อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550:
87) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การว่า ต้องมีการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
ยึดตัวบุคคล ไม่ดูฐานะ ยศศักดิ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ การให้บริ การที่เสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั จึงทา
ให้ผลการประเมินความพึงพอใจแตกต่างกัน
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีคณะต่างกันมีความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
ที่มีคณะต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกการที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากบุคลากรของศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิ
ลดลจมีการให้บริ การที่ไม่เท่าเทียมกันอันเนื่องมาจาก นักศึกษาแต่ละคณะมี ระดับความพึงพอใจใน
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ผลของการให้บริ การที่แตกต่างกัน ซึ่ งต่างกันกับที่ ชวลิต เหล่ารุ่ งกาญจน์ (2538: 24-25, อ้างถึงใน
เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 87) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การว่า ต้องมีการ
ให้บริ การอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ยดึ ตัวบุคคล ไม่ดูฐานะ ยศ ศักดิ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ การให้บริ การที่
เสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั จึงทาให้ผลการประเมินความพึงพอใจแตกต่างกัน
กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่
ศูนย์การค้าหัวหิ น มาร์ เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน
กกกกกกกกผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
ที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
กกกกกกกกการที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ เ นื่องมาจากศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจมีสินค้า
และบริ การในราคาที่หลากหลายซึ่ งราคาที่แตกต่างกันย่อมส่ งผลถึงคุณภาพของสิ นค้าได้ในสิ นค้า
และบริ การในบางรายการ รวมถึงมารยาทของพนักงานที่ให้บริ การที่ไม่เท่าเทียมกันอันเนื่องมาจาก
นักศึกษามีรายได้ที่แตกต่างกัน ซึ่ งต่างกันกับที่ ชวลิต เหล่ารุ่ งกาญจน์ (2538: 24-25, อ้างถึงใน
เสาวลักษณ์ เจียวพ่วง 2550: 87) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การว่า ต้องมีการ
ให้บริ การอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ยดึ ตัวบุคคล ไม่ดูฐานะ ยศศักดิ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ การให้บริ การที่
เสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั จึงทาให้ผลการประเมินความพึงพอใจแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน
มาร์ เก็ตวิลเลจ มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับสถานที่
กกกกกกกกเนื่องจากศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ มีผมู้ าใช้บริ การจานว นมากในวันหยุด จึงทา
ให้สถานที่จอดรถไม่เพียงพอต่อผูม้ าใช้บริ การ ดังนั้นศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ต้องมีการ
ปรับปรุ งสถานที่จอดรถให้เพียงพอและอานวยความสะดวกในการเข้าออกแก่ผทู้ ี่มาใช้บริ การ รวม
ไปถึงการจัดระบบการจราจรบริ เวณศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ให้มีความคล่องตัว ซึ่ งจะเป็ น
การสร้างความพอใจต่อผูบ้ ริ โภคที่จะเข้าไปใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
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2. ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับสิ นค้ า
กกกกกกกกจากการวิจยั ทางด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า การที่ผบู้ ริ โภคจะเข้าไปใช้ บริ การในศูนย์แห่งใด
แห่งหนึ่ง เพราะศูนย์การค้านั้นมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อได้ตามต้องการ
ดังนั้น จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ต้องมีการปรับปรุ งเพิ่มเติมความ
หลากหลายของสิ นค้าและบริ การให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง
โดยเฉพาะของแผนกของ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ราคาประหยัด โดยมุ่งเน้นสิ นค้าสาหรับวัยรุ่ น
เป็ นส่ วนใหญ่ เนื่องจากผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้า เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ซึ่ งมีรายได้ไม่มากนัก
3. ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับพนักงานบริก าร
กกกกกกกกการมีผบู ้ ริ โภคใช้บริ การศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ เป็ นจานวนมากและ
หลากหลาย จึงต้องมีการปรับปรุ งด้านพนักงานให้บริ การมีความเพียงพอต่อการบริ การและมีการ
อบรมพนักงานในด้านมารยาทในการให้บริ การลูกค้า ซึ่ งจะมีพนักงานบางคนที่ไม่สนใจลูกค้า การ
ปรับปรุ งด้านพนักงานบริ การให้มีประสิ ทธิภาพเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ศูนย์การค้า
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ภาคผนวก ก

เลขที่......

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีในการซื้อสิ นค้ าหรือบริการศูนย์การค้ าหัวหิน มาร์ เก็ตวิลเลจ

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มาจับ จ่ายใช้สอย
ที่ ศูนย์การค้า หัวหิ น มาร์ เก็ต วิลเลจ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อศูนย์การค้า หัวหิน มาร์เก็ต วิล
เลจ
2. โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว
3. ข้อมูลในแบบสอบถามทั้งหมดจะรักษาไว้เป็ นความลับ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 18 ปี
 19 - 21 ปี
 22 - 23 ปี
 24 ปี ขึ้นไป
3. คณะ
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4. ชั้นปี
 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2
 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3
 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยประมาณ
 ต่ากว่า 3,000 บาท
 3,001 – 5,000 บาท
 5,001 – 7,000 บาท
 7,001 บาท ขึ้นไป

สาหรับผูว้ จิ ยั

1. [ ]

2. [ ]

3. [ ]

4. [ ]

5. [ ]

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
6. ท่านเคยใช้บริ การศูนย์การค้า หัวหิ น มาร์เก็ต วิลเลจ หรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
7. ปกติท่านใช้บริ การในส่ วนใดของศูนย์การค้า หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ มากที่สุด
 โฮมโปร
 เทสโก้โลตัส
 ธนาคาร
 ร้านหนังสื อ
 ศูนย์อาหาร/ อาหารจานด่วน
 ลานโบว์ลิ่ง/ คาราโอเกะ
 โรงภาพยนตร์
 ร้านค้าขนาดย่อม เช่น Lacose, Levi’s
 อื่นๆ(โปรดระบุ)……………
8. ปกติท่านไปศูนย์การค้า หัวหิ น มาร์ เก็ต วิลเลจ ในวันใดบ่อยที่สุด
 วันจันทร์ - วันศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์
 วันหยุดนักขัตฤกษ์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………
9. ปกติท่านไปศูนย์การค้า หัวหิ น มาร์ เก็ต วิลเลจ ในช่วงเวลาใดมากที่สุด
 เวลา 14.00 – 18.00 น.
 เวลา 10.00 – 14.00 น.
 เวลา 18.00 – 21.00 น.
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………

6. [ ]

7. [ ]

8. [ ]

9. [ ]
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10. ปกติท่านไปศูนย์การค้า หัวหิ น มาร์ เก็ต วิลเลจ กับใคร
 พ่อ/แม่
 เพื่อน
 แฟน
 คู่สมรส
 ญาติพี่นอ้ ง
 คนเดียว
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………
11. การไปศูนย์การค้า หัวหิ น มาร์ เก็ต วิลเลจ ท่านซื้อสิ นค้าทุกครั้ งหรื อไม่
 ซื้ อทุกครั้ง
 ซื้ อบ้างไม่ซ้ือบ้าง
 ไม่ซ้ือ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)………….

สาหรับผูว้ จิ ยั

10. [ ]

11. [ ]

ส่ วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคทีม่ ีต่อศูนย์การค้ า หัวหิน มาร์ เก็ต วิลเลจ
(ระดับความคิดเห็น : 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด)
ความพึงพอใจของนักศึกษา
5
สถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม
12. ความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั
13. ความสะอาดบริ เวณภายนอกอาคาร
14. ความสวยงามของบริ เวณภายนอกอาคาร
15. ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบริ เวณภายนอก
อาคาร
16. ความเพียงพอของที่จอดรถผูม้ าใช้บริ การ
17. ความสะอาดบริ เวณภายในอาคาร
18. ความสวยงามของบริ เวณภายในอาคาร
19. ความเพียงพอของที่นงั่ พักผ่อน
20. ความสะอาดของห้องน้ า
21. ความเพียงพอของห้องน้ า
พนักงานบริการ
22. การยิม้ แย้มแจ่มใส
23. ความกระตือรื อร้นและความเอาใจใส่ ในการ
ให้บริ การ
24. มารยาทในการให้บริ การ
25. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
12. [ ]
13. [ ]
14. [ ]
15. [
16. [
17. [
18. [
19. [
20. [
21. [

]
]
]
]
]
]
]

22. [ ]
23. [ ]
24. [ ]
25. [ ]
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ความพึงพอใจของนักศึกษา
5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

สาหรับผูว้ จิ ยั

1

26. ความซื่อสัตย์สุจริ ตในการให้บริ การ
27. ความเท่าเทียมกันในการให้บริ การ
28. ความสามารถในการให้คาแนะนาปรึ กษา
29. ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า
30. การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริ เวณศูนย์การค้า
และโรงจอดรถ
ด้ านสิ นค้ า
31. ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า
32. ความหลากหลายของตรายีห่ อ้ สิ นค้า
33. ความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย
34. คุณภาพของสิ นค้า
35. ราคาของสิ นค้า
ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อใช้ในการตอบแบบสอบถาม

26. [
27. [
28. [
29. [

]
]
]
]

30. [ ]
31. [
32. [
33. [
34. [
35. [

]
]
]
]
]

ภาคผนวก ข

Hua Hin Market Village Floorplans - Ground Floor

Hua Hin Market Village Floorplans – Second Floor

Hua Hin Market Village Floorplans – Third Floor

ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551

ประวัติการฝึ กงาน
พ.ศ. 2551

นางสาววรรณิ สา ห้อยแดง
1602/18 หมู่ 6 ตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี 72160
สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนรัตนศึกษา
จังหวัดสุ พรรณบุรี
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

