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บทคัดย่อ 
 

การวจิัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้หรือเคยใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ 
ทองหล่อ จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด มีอายุ  24 - 32 ปี    
มีรายได้ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือการ
วิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Decision Trees) และสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิด
ตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 

 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ ดองกิ มอลล์ 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the factors of the marketing mix (7 P's) affecting the 
satisfaction of using the services of Donki Mall at Thonglor Shopping Center. The 400 participants used or 
had used the services of Donki Mall in Thonglor. The results showed that most of the respondents were 
male, single, aged 2 4 -32  years, a monthly income of 2 0 ,00 0  -3 0 ,000  Baht, and occupied as private 
company employees at department stores. The statistics used in the hypothesis testing was an analysis 
using Decision Trees and the Multiple Regression Analysis statistics as a forecasting model in the form. The 
demographic characteristics consisted of gender, age, average monthly income, occupation, and marital 
status, which affected satisfaction 
  
1สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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with using the service at Donki Mall in Thonglor and the marketing mix (7P's) consisted of the factors of 
product, price, distribution channel marketing promotion, personnel or staff, the physical environment 
and the process affecting the satisfaction of using the services at Donki Mall in Thonglor. 
 
Keywords: Marketing Mix, Satisfaction, Dongki Mall  
 

บทน า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากของโลกคือธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากในเชิงของมูลค่าแล้วจะอยู่

ประมาณร้อยละ 31 ของมูลค่า GDP ของโลก จากการศึกษา Global Power of Retailing 2018 Deloitte Touche 
Tohmatsu จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 มีรายได้ 19.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีรายที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 22.8 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2561 หรือเป็นการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.8 โดยค้าปลีกรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต ยังครอง
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35 ของค้าปลีกโดยรวม การค้าปลีกในประเทศไทย มีมูลค่าราว 3.6 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 0.1056 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยโครงสร้างที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้แบ่งผู้ค้าปลีกของไทยออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็น 
Modern Store ที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) จะมียอดขายสูงถึงร้อยละ 32 ของมูลค่าการบริโภคค้าปลีกค้าส่งโดยค้าปลีก
ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการขยายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน CMLV เป็นหลักการขยายสาขาในประเทศคงไม่มุ่งเน้นเหมือนอย่างที่ผ่านมา  
กลุ่มที่ 2 ก าลังพัฒนาในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้น าค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดตัวเองเป็นหลัก และเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 
(ME) ที่มีการขยายสาขา และมียอดขายต่อบริษัทระหว่าง 1,000- 5,000 ล้านบาทต่อปี กลุ่มที่ 3 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ     
53 - 55 ของมูลค่าการบริโภคค้าปลีกค้าส่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าวิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) โดยจะมีสาขาไม่เกิน 2 - 3 สาขา               
ซึ่งเป็นร้านของช าร้านโชห่วย 

การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็นเหมือนเครื่องมือที่เอามาใช้วัดคุณภาพของการบริการโดยการวัดความ
แตกต่างของคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับกับคุณภาพการบริการที่คาดหวังจะมีอยู่ 7 ปัจจัยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่
บริษัทน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจโดย การบริโภคหรือการใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
ด้านราคา คือ คุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและหรือบริการนั้นๆ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าบริการรวมถึงวิธีการที่จะน าสินค้าบริการนั้นๆไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทัน
ต่อความต้องการ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างความจูงใจ (Motivation) 
ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินค้าหรือบริการ 
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน คือ พนักงานที่ท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง พนักงานท่ัวไป แม่บ้าน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ สิ่งที่ลูกค้าสามารถ
สัมผัสได้จากการเลอืกใช้สินค้าบริการขององค์กรเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ และด้านกระบวนการ 
คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการ
อย่างถูกต้องรวดเร็วรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ผู้ให้บริการมีต่อลูกค้า 

ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างตัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ว่าเป็นอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ในปรับปรุง
คุณภาพการในการให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในธุรกิจค้าปลีก 
สามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงและก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานต่างๆ ในกิจการของตนต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ จ าแนกตามลักษณทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อศึกษาความส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
1.1 การจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลลื ทองหล่อ 
2. ตัวแปรตาม 
2.1 ความพึงพอใจในภาพรวมของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 
2.2 ความพึงพอใจกับการตอบสนองของ พนักงานท่ีตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไข

ในกรณีเกิดปัญหา 
2.3 ความพึงพอใจในการจัดวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 
2.4 ความพึงพอใจกับภาพลักษณ์ของตัวสินค้าจากต่างประเทศ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน อาชีพ สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความ

พึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อท่ีแตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจโดย การบริโภคหรือการใช้บริการนั้น
สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ Armstrong, Kotler, และ Philip (2009) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่
สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีช่ือเสียงของ
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขายนั้น สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบของการมีตัวตนหรือการไม่มี
ตัวตนก็ได้ เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจ าเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าซึ่งเป็น
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นท้ังนี้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา หมายถึง จ านวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์สินค้าและหรือบริการของกิจการ หรืออาจเป็น
คุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและหรือบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับจ านวน
เงินที่จ่ายไปนอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกค้าใช้ในการ เปรียบเทียบระหว่างราคา 
(Price) ที่ต้องจ่ายเงินออกไปกับคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะได้รับกลับมาจาก ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้า
ก็จะท าการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision) 
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   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะน าสินค้าและ/
หรือบริการนั้นๆไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครและควร
กระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด  

1. จัดจ าหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Direct) 
2. จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าส่ง (Wholesaler) 
3. จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าปลีก (Retailer) 
4. จ าหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก (Wholesaler and Retailer) 
5. จ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทน (Dealer) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างความจูงใจ (Motivation) ความคิด 

(Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินค้าหรือบริการ โดยสิ่งนี้จะใช้
ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสินค้าหรือ
บริการ  Etzel (2007)หรืออาจเป็นการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อก็เป็นได้ 
ด้านบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง พนักงานทั่วไป แม่บ้าน เป็นต้น โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นผู้คิดวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้
นอกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหนึ่งของบุคลากรที่มีความส าคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้าและ/หรือบริการขององค์กร
เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่งกายของ
พนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ
ทางด้าน การบริการ ที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม ซึ่งก็คือในส่วนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้
ลักษณะทางกายภาพที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอ
ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วโดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรมตามแตรู่ปแบบ
และวิธีการด าเนินงานขององค์กร ซึ่ง หากว่ากิจกรรมต่างๆภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกันจะท าให้
กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับ

การให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท างานเกิดความพึงใจในการท างานแล้วยังจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการที่จะท า
ให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่เป็นดังตัวบ่งช้ีคือ 
จ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่มีไหวพริบจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่จะท าให้
เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการยิ่งกว่านั้นการให้บริการนอกจากจะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอันดีต่อสินค้า
แล้วยังจะสามารถขยายมาถึงความรู้สึกอันดีต่อองค์กรา ลูกค้าจะเกิดภาพลักษณ์และความพึงพอใจท่ีดีต่อองค์กร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ 

ทองหล่อ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้ใช้หรือเคยใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน (Non Population) โดยใช้สูตรส าหรับกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเช่ือมั่น (Level of 
Confidence) 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% (Taro Yamane. 1967) ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งหมด 385 คน และผู้วิจัยได้เพิ่มตัวอย่างอีก 4% เท่ากับ 15 คน 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการสุ่มกลาม

ตัวอย่างที่สมาชิกทุกๆหน่วยของประชากรมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่เตรียมไว้ 
จัดเก็บ ณ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมุลเป้นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-End response question) 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
ทั่วไปของผู้บริโภค จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพสมรส 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) แบ่งค าถามออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ โดยเป็นค าถามปลายปิดมีจ านวน 35 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 4 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี ้

วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงโดยใช้ค่าสถิติความถี่ (Frequency) และน าเสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypotheses 
testing) ดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ แตกต่างกัน  วิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ด้วยสถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน  204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 มีช่วง

อายุ  24 - 32  ปี 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีรายได้ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3  
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีสถานภาพโสดจ านวน 220 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55  
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการ ด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 4.23 4.20 4.18 4.16 4.13และ 4.04 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจในการใช่บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการต่อศูนย์การค้า ดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจกับการตอบสนองของ พนักงานที่
ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา  ความพึงพอใจในการจัดวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ  ความพึงพอใจกับภาพลักษณ์ของตัวสินค้าจากต่างประเทศ ความพึงพอใจ
ในภาพรวมของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ในระดับไหน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 4.20 4.16 และ 4.14 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อแตกต่างกัน 
1. พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 

สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 
2. พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 20,000 และ อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ส่งผลต่อการ

มีความพึงพอใจกับการตอบสนองของ พนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิด
ปัญหา 

3. พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจัดวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 

4. พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจกับภาพลักษณ์ของตัวสินค้าจากต่างประเทศ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อท่ีแตกต่างกัน 

1. พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในภาพรวมของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 

2. พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจกับการตอบสนองของ พนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิด
ปัญหา 

3. พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการจัดวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 

4. พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจกับภาพลักษณ์ของตัวสินค้าจากต่างประเทศ 



7 

 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ผลการวิจัยพบว่า 
จากการศึกษา ลักษณะประชากรที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ

สมรส ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า 

1.1 เพศ พบว่า ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการเพศใดก็สามารถที่จะซื้อของใช้ที่จะน ามาตอบสนองความต้องการของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และอาจจะ
เป็นเพราะสินค้าที่ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ นั้นไม่ใช่สินค้าเฉพาะเจาะจงกลุ่มของผู้บริโภค และยังเป็นสินค้าขั้น
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในประจ าวัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการเพศชายหรือว่าเพศหญิงย่อมมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา เอี่ยมวงศ์นที (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เลอพงษ์ คงเจริญ (2548) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการรา้รคา้ปลีกของผู้บรโิภคในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกไม่แตกต่างกัน 

1.2 อายุ พบว่า ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เนื่องจาก ในปัจจุบันไม่
ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันก็ที่จะสามารถมาใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ได้ทุกช่วงอายุเพราะว่า
สินค้าที่ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เป็นสินค้าที่ไม่เจาะจงกลุ่มของผู้ใช้บริการ และยังเป็นสินค้าขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งไม่สอดคล้อมกับงานวิจัยของ ชญาดา เอี่ยมวงศ์นที (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุไม่แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูแตกต่างกัน 

1.3 รายได้ พบว่า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ในด้านการให้บริการ
ของพนักงานท่ีตอบสนองอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ น้ันเป็นศูนย์การค้าที่มีสินค้าที่ให้บริการที่
หลายหลายประเภท และยังมีการจัดท ารายการสินค้าช่วงโปรโมชั่น มีการลดราคาสินค้าราคาพิเศษอยู่เป็นประจ า ท าให้สินค้า
ของ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ นั้นมีราคารทีผู้บริโภคสามารถที่จะจับต้องได้ ซึ่งสอกคล้องกับ แนวคิดของ  ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า รายได้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา 
สมศักดิ์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียที่
แตกต่างกัน 

1.4 อาชีพ พบว่า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ในด้านการให้บริการ
ของพนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ผู้บริโภคทุกอาชีพต่างมีความต้องการในการซื้อสินค้าบางรายการที่แต่ก
ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งเป้นสินค้าที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ            
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดและค่านิยมที่มีต่อสิ่งต่างๆแตกต่างกันออกไป 
จึงมีผลต่อพฤติกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โยธิน ฑิฆัมพรอาภา (2557) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ปาร์ค ศรีนครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มี อาชีพ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ปาร์ค ศรีนครินทร์ แตกต่างกัน 
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1.5 สถานภาพสมรส พบว่า ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เนื่องจาก 
ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสใดๆนั้นก็สามารถใช้ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์  ทองหล่อ ได้เพราะว่า ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ 
ทองหล่อ น้ันเป็นศูนย์การค้าที่มีสินค้าให้บริการที่หลายหลายที่จะสามารถตอบสนองความต้องการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลิสรา ตั๊งวณิชกุล (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รับ สมัครงานของผู้ใช้บริการ พบว่า สถานภาพสมรส มีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รับ
สมัคร งานไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ผลการวิจัยพบว่า 

จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 p’s) 
ประกอบด้วยปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือ
พนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ 
ทองหล่อ แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ไปใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้บริการของพนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ที่เสนอให้ท่านด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ ของศูนย์การค้า ดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา เพราะว่า ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ 
เป็นศูนย์การค้าที่มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของตัวผลิตภัณฑ์หรือด้ วนบริการที่มีให้
เลือกหลายหลายแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแน่นอนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การค้าดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานในการใช่ชีวิตประจ าวันที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะเลือกซื้อได้ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิรวรรณ ดีประเสริฐ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัพันธ์ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค กรณีศึกษาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า 
การมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีวางจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่
และทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกมากมายครบถ้วน และผลิตภัณฑ์มีจ านวนสินค้าไว้ขายอย่างเพียงพอตามล าดับเป็นสิ่งท่ีลูกค้า
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็นปัจจัยที่ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 

2.2 ด้านราคา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้บริการของพนักงานท่ีตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ที่เสนอให้ท่านด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ ของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ 
ทองหล่อ ด้านการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา เพราะว่า ผลิตภัณฑ์ของ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทอง
หล่อ มีผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายและผลิตภัณฑ์บางอย่างยังเป็นสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศด้วยตัวเอง เลยท าให้ราคาของ
ผลติภัณฑ์นั้นอยู่ในระดับที่มาตรฐานที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการติดป้ายบอกถึงราคาของผลิตภัณฑ์อย่าง
ชัดเจน ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีระดับของราคาที่หลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมและคุมค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพ จะท าให้ผู้ใช่บริการเกิดความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
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ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ในระดับมากประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ทีราคาให้เลือกที่ หลากหลาย ราคามร
ความเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นต้น 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ                 
ด้านระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้บริการของพนักงานที่ตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ที่เสนอให้ท่านด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ ของ
ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา เพราะว่า ศูนย์การค้า ดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ มีการให้บริการที่ครบถ้วน รวดเร็วและสะดวกสบาย มีช่องทางการช าระเงินหลายช่องทาง เพื่อตอบสนอง
ความรวดเร็วในการคิดเงินเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเข้าแถวรอนาน และยังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าหลายช่องทาง
สามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้เพื่อตอบสนองให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะมาด้วยตัวเองก้สามารถท่ีจะจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์
ได้ด้วยตัวเองที่บ้าน จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทาง ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทอง
หล่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา ฉันทโรจนา (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสนิใจซื้อสินค้าของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวม
แล้วกลุ่มตังอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากสถานที่ตั้งสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว มีการจัดว่างสินค้า
เป็นหมวดหมู่และเลือกซื้อได้สะดวกสบาย 

2.4 ด้านส่งเสริมกาตรลาด  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้บริการของพนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ที่เสนอให้ท่านด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ ของศูนย์การค้า 
ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา เพราะ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทอง
หล่อ มีการจัดกิจกรรมโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม มีการจัดโปรโมช่ันส่วนลดเป็นเพิเศษอย่างเป็น
ประจ า มีกาจัดโปรราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับช่วงของเทศกาล เช่น การลดราคาของผลิตภัณฑ์ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ มี
การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแผ่นพับหรือตามสื่ออนไลน์ต่างๆ เช่นข้อมูลของการลดราคาผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จะท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชญาดา เอี่ยมวงศ์นที (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อร้านแม็กซ์แวลูมีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
มากขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูเพิ่อมขึ้นในระดับปานกลาง 

2.5 ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้าน
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้บริการของพนักงานที่ตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ที่เสนอให้ท่านด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ ของ
ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา เพราะ ทางศูนย์การค้า ดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ ค านึงถึงเรื่อง บุคลากรหรือพนักงาน ของทางศูนย์การค้ามาเป็นท่ีหนึ่ง น้ันคือ บุคลากรหรือพนักงานของทาง
ศูนย์การค้าจะต้องมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือรน้ในการให้บริการ พนักงานแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย พนักงาน
มีความสามารถในการแนะน าผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลที่ถูกตอ้งเป็นประโยชน์ พนักงานให้ความช่วยเหลือในการค้นหาผลิตภัณฑ์ 
พนักงานมีจ านวกมากเพียงพอต่อการให้บริการ และยังต้องมีการให้บริการอย่างรวดเร็ว จะท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา เอี่ยมวงศ์นที (2559) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงานหรือบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลู เมื่อร้าน
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แม็กซ์แวลูมีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงานหรือบุคลากรมากขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อ
สินค้าแม็กซ์แวลูเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

2.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้าน
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้บริการของพนักงานที่ตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ที่เสนอให้ท่านด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ ข อง
ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา เพราะ ศูนย์การค้า ดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ มีการจัดการกับบรรยากาศภายในและภายนอกศูนย์การค้า ได้อย่างสะอาด สวยงาม และมีแสงสว่าง
เหมาะสมมีกลิ่นท่ีเหมาะสม การปรับอากาศและอุณหภูมิในศูนย์การค้าให้มีความเหมาะสม การจัดว่าผลิตภัณฑ์มีการจัดวางที่
เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบสามารถเลือกซื้อหยิบจับได้อย่างสะดวก มีการจัดการส าหรับผลิตภัณฑ์ตามเทศกาลให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้เกิดความดึงดูด จะท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา เอี่ยมวงศ์นที (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้า
แม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลู เมื่อร้านแม็กซ์แวลูมีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพมากขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

2.7 ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้บริการของพนักงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ที่เสนอให้ท่านด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ ของศูนย์การค้า ดองกิ 
มอลล์ ทองหล่อ ด้านการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา เพราะ ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เน้น
ย้ าในเรื่องของความถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดราคาของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบสยในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่สะดวก รวดเร็วในการช าระเงิน จะท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง 
ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ มณีวงค์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อ โดยให้ความส าคัญต่อความ
สะดวกในการเลือกซื้อสินค้ามากที่สุด ในขณะที่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าร้านมินิมาร์ทมีความพึงพอใจโดยให้ความส าคัญที่ ขั้นตอน
การซื้อและจ่ายช าระเงิน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้บริหารควรน าข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังกล่าวไปประกอบการ

พิจารณาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อที่จะได้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้  
มากที่สุด รวมถึงควรที่จะมีการท ารายการ การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น และวางกลยุทธ์
เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอีกต่อไป 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
2.1 ด้านผลิตภัณฑ ์ผู้บรหิารควรที่จะจัดหาสินค้าท่ีมีความหลากหลาย ทันสมัย มาจ าหน่ายให้ครบตามความต้องการ 

มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ตลอดจนถึงการจัดหาสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า              
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ท้ังนี้ทาง 
ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ดันผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงของผู้ใช้บริการเพื่อท่ีจะได้ท าให้เกิดความพึงพอใจในอนาคต 
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2.2 ด้านราคา ผู้บริหารควรที่จะติดป้ายของราคาให้ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนมีราคาเท่าไร และผลิตภัณฑ์               
ไหนอยู่ในช่วงของโปรโมช่ัน ผลิตภัณฑ์ไหนเป็นผลิตภัณฑ์ลดราคาอยู่ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการเห็นสิ่งที่ทางศูนย์การค้าต้องการที่
จะสื่อสารให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบอย่างชัดเจน และยังควรที่จะมีการก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้สมเหตุสมผลมีโครงสร้าง
ราคาที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ทาง ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
เพื่อท่ีจะน ามาวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการเพื่อท่ีจะได้ท าให้เกิดความพึงพอใจในอนาคต 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริหารควรที่พิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มี
จ านวนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ครอบคลุมและรับรองการเติบโตของความต้องการของผู้ใช่บริการที่มีความต้องการที่เพิ่มมาก
ขึ้นอยู่เรื่องๆ และในส่วนของท าเลที่ตั้งถือว่ามีความส าคัญ ถ้าท าเลที่ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี ย่อมจะท าให้ผู้ใช่บริการเดินทางมาได้
สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ทาง ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ให้
ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ความต้องการแท้จริงของ
ผู้ใช้บริการเพื่อท่ีจะได้ท าให้เกิดความพึงพอใจในอนาคต 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ควร
จะมีการจัดโปรโมช่ัน ให้มากขึ้นและบ่อยขึ้น และมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะท าให้เกิด
ความโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังสามารถจูงใจให้ผู้ใช้บริการมาซื้อผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ทั้งนี้ทาง ศูนย์การค้า
ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ความ
ต้องการแท้จริงของผู้ใช้บริการเพื่อท่ีจะได้ท าให้เกิดความพึงพอใจในอนาคต 

2.5 ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ผู้บริหารควรที่จะเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหรือพนักงานทุกคนของ
ศูนย์การค้าให้มีความพร้อมที่จะให้บริการแก้ผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะในเรื่องของ ทักษะการพูด เครื่องแต่งกาย มารยาท และ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ทาง ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ให้ความส าคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ความต้องการแท้จริงของผู้ใช้บริการเพื่อที่จะได้ท าให้
เกิดความพึงพอใจในอนาคต 

2.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควรที่จะมีการจัดว่างผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและเป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะเอื้ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช่บริการในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และช่วยลดการสูญหายของผลิตภัณฑ์ได้อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่ดีภายในศูนย์การค้าให้น่ามองมากยิ่งข้ึน  และทางศูนย์การค้าควรที่จะมีบรรยากาศที่สดใส สว่างสะอาดตา ควนมี
แสงไฟ ความสว่าง อุณหภูมิที่เหมาะสม ทั้งนี้ทาง ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ความต้องการแท้จริงของผู้ใช้บริการเพื่อท่ีจะได้ท าให้เกิดความ
พึงพอใจในอนาคต 

2.7 ด้านกระบวนการ ควรให้ความส าคัญกับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีความถูกต้องในกะรบวนการต่างๆ             
ไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนของ การช าระเงิน การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการผลิตภัณฑ์ ควรที่จะท าให้เป็นมาตรฐานให้เหมือนกันทุกที่ 
โดยท าการอบรมบุคลากรหรือพนักงาน ให้เป็นมาตรฐานให้เหมือนกันทุกคน เพื่อที่จะได้เป็นการรักษาภาพลักษณ์และบริการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทาง ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวน การ 
เพื่อท่ีจะน ามาวิเคราะห์ความต้องการแท้จริงของผู้ใช้บริการเพื่อท่ีจะได้ท าให้เกิดความพึงพอใจในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงอาจท าให้มีกลุ่ม

ตัวอย่างที่ยังไม่ครอบคลุมส าหรับใช้ในการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายกลุ่มผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่จังหวัด
อื่นๆด้วย เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการวางแผนและพัฒนา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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2. ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโคโรน่า-19 จึงใช้เพียงแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวมรวมข้อมูล รวมทั้งการแจกแบบสอบถามเป็นออนไลน์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกให้มากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา             

สารนิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ให้ความรู้ในการท าสารนิพนธ์และให้ค าแนะน าการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้สาร
นิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้นขอขอบคุณพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล และ อาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุเสน ในความอนุเคราะห์และให้ความช่วยเหลือในการ
สอบเค้าโครงและการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามที่ท่านได้สละเวลาของท่านในการให้ค าแนะน าแนวทางในการ
ท าสารนิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล ที่ได้สละเวลาอันมาค่าในการมาเป็นประธานในการสอบสาร
นิพนธ์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ได้ช่วยเหลือประสานงานและให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการในการท าสารนิพนธ์ รวมถึงคอยอ านวยความสะดวกต่างๆขอขอบคุณตลอดจนเพื่อนๆ ในคณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการจัดการ ทุกท่าน ที่ได้คอยให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าอยู่เสมอ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั้งในด้านการจัดการหรือสาขาอื่นๆ 
และหากมี ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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