
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูเชาพื้นที่ตอสวนประสมการตลาดบริการของ 

ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต   มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวของดังน้ี 

 

แนวคดิและทฤษฎี 

 1. แนวความคิดความพึงพอใจ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ ( 2541)  ใหความหมายของความพึงพอใจดังนี้ “ความพึง

พอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่วๆไปวา  “ระดับความรูสึก

ทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ” และความหมายของความพึงพอใจในการบริการ คือ “ความ

พึงพอใจเปนผลที่เกิดเน่ืองจากการประเมินสิ่งที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหน่ึง 

ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  สรุปไดวาความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของ

มนุษยคือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อ

เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ดังน้ัน จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกสลับซับซอนและ

ความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ อาจกลาวไดวา ความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยาสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของ

ความรูสึกทั้งสามนี้เรียกวาระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึง

พอใจในทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ ซึ่งพอสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อไดรับในสิ่งที่บรรลุจุดมุงหมาย ในระดับ

หน่ึง และจะลดลงเมื่อจุดมุงหมายน้ันไมไดรับการตอบสนอง 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 

 การวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชบริการใดๆทําได 2 วิธี (สรชัย พิศาล

บตุร, 2550) คอื 

 1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคาหรือผูใชบริการ  

      การวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชบริการจากการสอบถามความ

คิดเห็นของลูกคาหรือผูใชบริการน้ันโดยตรงทําไดโดย 
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-  กําหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกคาหรือผูใชบริการมีตอคุณภาพของ

สินคาหรือบริการน้ันๆ 

- กําหนดเกณฑชี้วัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ลูกคาหรือผูใชบริการมีตอ  

คุณภาพของสินคาหรือบริการน้ันๆ 

 การวัดระดับความพึงพอใจจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคาหรือ

ผูใชบริการนิยมใชมาตรการประเมินของลิเคิรทสเกล สําหรับจํานวนระดับของมาตรการประเมิน 

วิธีกําหนดมาตรการประเมิน และความสําคัญหรือน้ําหนักของบริการแตละดานซึ่งนํามาใชวัดความ

พึงพอใจของลูกคาหรือผูใชบริการที่ใชกันทั่วไปเปนดังน้ี 

 -  จํานวนระดับของมาตรการประเมินจะใช 3 ระดับ 5 ระดับหรือ 7 ระดับ ขึ้นอยู

กับความละเอียดในการวัดและระดับการศึกษาของลูกคาหรือผูใชบริการเปนสําคัญ 

 -  วิธกีาํหนดมาตรการการประเมนิใหกาํหนดดวยขอความหรือตัวเลขทีใ่ชแสดง

ระดับความพึงพอใจซึ่งขึ้นอยูกับความละเอียดในการวัดและระดับการศึกษาของลูกคาหรือ

ผูใชบริการเปนสําคัญ 

 -  ความสําคัญหรือนํ้าหนักของสินคาหรือบริการแตละดานที่มีผลกระทบตอระดับ

ความพึงพอใจที่ลูกคาหรือผูใชบริการไดรับ ขึ้นอยูกับความคิดเห็นของลูกคาหรือผูใชบริการแตละ

ราย 

 -  การวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชบริการแตละรายจะวัดเฉพาะผูที่

เคยใชสินคาหรือบริการน้ัน  

2. วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการที่กําหนดขึ้น การวัดระดับความพึงพอใจ

ของลูกคาหรือผูใชบริการจากเกณฑชี้วัดระดับคุณภาพสินคาหรือบริการที่กําหนดขึ้นน้ีอาจใช

เกณฑคุณภาพระดับตางๆที่กําหนดขึ้นโดย 

-  ผูใหบริการ 

-  ผูประเมินผลการใหบริการ 

-  มาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลของการใหบริการนั้น (ถามี) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความพึงพอใจ 

การวิเคราะหความความพึงพอใจไดนํากรอบแนวคิดมาจาก  Martilla and James 

(1977) ซึ่งเปนการวิเคราะหความสําคัญกับผลที่ได  (Importance-Performance Analysis: IPA) เรียก

ยอ ๆ วา IPA สรุปไดดังน้ี 

IPA เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการเพื่อ

วัดผลหรือประเมินการยอมรับ  และพึงพอใจในตัวสินคาของผูบริโภคในการตลาดลักษณะเฉพาะ
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รูปแบบตางๆ  เปนวิธีการวิเคราะหที่ใชไดงายสําหรับการประเมินหรือวัดผลในคุณลักษณะผล

ประกอบการและความสําคัญของผลิตภัณฑและบริการ หรืออีกนัยหน่ึงสิ่งน้ีก็คือความคาดหวังของ

ลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการตามที่ตองการ 

IPA มีขอไดเปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผูบริโภคในโปรแกรมทาง

การตลาด เปนการประเมินที่มีตนทุนตํ่า  มีเทคนิคการประเมินที่เขาใจงาย  และใหขอมูลที่ในเชิงลึก

ที่สําคัญในแงของสวนประสมการตลาดกับกิจการ  กิจการสามารถมุงความสนใจไปยังสวนที่ควร

ปรับปรุงใหดีขึ้นหรือระบุพื้นที่ที่อาจใชทรัพยากรเกินความจําเปน การนําเสนอผลการประเมิน  IPA

ในรูปกราฟ ทําใหสามารถแปลผล  จัดการขอมูลไดอยางสะดวกและเขาใจมากขึ้น  ทําใหสามารถ

นําไปใชประโยชนในการวางกลยุทธและตัดสินใจดานการตลาดไดดียิ่งขึ้นลักษณะที่นาสนใจของ  

IPA คือ ผลที่ไดสามารถแสดงออกมาในรูปภาพที่งายตอการแปลผล  ในรูปของกราฟสองมิติ  จาก

คุณลักษณะตาง  ๆ ซึ่งมาจากมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) (Martilla and James, 1977 : 

อางใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2550) ดังภาพที่ 2.1 

A B
C D

สําคัญมาก

(ลูกคาคาดหวังสูง)

สําคัญนอย

(ลูกคาคาดหวังนอย)

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

(พึงพอใจนอย)

เห็นดวยมากที่สุด

(พึงพอใจมาก)

ใหบริการไดดีมาก

แตลูกคาไมคอยใหความสําคัญ

(Possible Over skill)

พึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการ

(Keep up with good work)

ไมตองใหความสําคัญมาก

(Low priority)

ตองใหความสนใจ

(Concentrate here)

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห และเปรียบเทียบผลการใหระดับความคาดหวังและการประเมินความ 

ความคิดเห็น (ความพึงพอใจ) ของผลิตภัณฑและบริการ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977): Importance-Performance Analysis. 

Journal of Marketing. อางใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2550 

เมื่อนําคาความคาดหวังและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกันในแตละคุณสมบัติ

ผลลัพธที่ไดตกอยูที่ Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได 4 ลักษณะดังตอไปน้ี 
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Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญตอลูกคาและไมได

รับการตอบสนองอยางเพียงพอ 

Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใหบริการสามารถตอบสนองไดเปน

อยางดีในคุณลักษณะที่ลูกคาใหความสําคัญมาก 

Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่าหรือมีการบริการตํ่าใน

คุณลักษณะที่ไมสําคัญตอลูกคา ผูใหบริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปกอน 

Quadrants D (Possible Over skill) คือ ผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความ

จําเปนในคุณลักษณะที่มีความสําคัญนอยตอการตัดสินใจของลูกคา 

 

3.   แนวคิดสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ  (2546) กลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร

ทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซึ่งใน

ธุรกิจจะประกอบดวย 

1) ผลิตภัณฑ (Product)    หมายถึง สิ่งที่เรานําเสนอ เพื่อตอบสนองความจําเปน หรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจโดยผลิตภัณฑสามารถเปนไดทั้งสิ่งที่มีตัวตนและไมมี

ตัวตน เชน สินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ที่สําคัญคือ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 

(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาลูกคา 

2) ราคา (Price)   หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได

ผลิตภัณฑ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 

(Value) กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน

การกําหนดราคาธุรกิจบริการจึงควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ  

3) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กลวิธีหรือชองทางใชเพื่อ

กระจายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาดและจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวนคือ 

   3.1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Marketing 

Channel) หมายถึงกลุมบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ใน

ผลิตภัณฑ หรือเปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ  

 3.2) การกระจายสินคาหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคา    (Physical 

Distribution หรือ Marketing Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติตาม

แผน และ การควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไป

ยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลุกคาโดยมุงหวังกําไร 
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4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารกับลูกคา เพื่อจูงใจ 

(Persuade) ใหเกิดทัศนคติ พฤติกรรมการใชบริการ การติดตอสื่อสารอาจเปนไดโดยใชคน และไม

ใชคนก็ได โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา คูแขงขัน เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่

สําคัญ มีดังน้ี 

  4.1) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ

องคกรและผลิตภัณฑบริการ หรือความคิด 

 4.2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสือ่สารโดยตรง

ระหวางบุคคลกับบุคคลเพื่อจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการหรือปฏิกิริยา

ตอความคิด หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอัน

ดีกับลูกคา 

 4.3) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่

กระตุนหนวยงานขาย ผูจัดจําหนายหรือผูบริโภคคนสุดทาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายใน

ทันทีทันใด 

 4.4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations (PR))   

การใหขาว เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือบริการหรือตราสินคาหรือบริษัทที่ไมตองการ

มีการจายเงิน การประชาสัมพันธ หมายถึงการพยายามสื่อสารเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร ตอ

นโยบายและรักษาภาพพจนของบริษัท 

 4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing)     

การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง และการเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online 

Advertising) คือการสงเสริมการตลาดโดยตรงกับลูกคาผูใชบริการ 

5) บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees)   ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม 

การจูงใจ พนักงานตองมีความสามารถ มีความริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน 

 6) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) พัฒนาลักษณะทาง

กายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-Value Proposition) 

7) กระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติขั้นตอนตางๆ 

เพื่อสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer 

Satisfaction) 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

เจตไพจติร ประทานราษฎร ( 2550) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ

พื้นที่เชาของผูเชาใน     ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  พบวาหากคุณภาพการ

ใหบริการแกผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ของทุกแผนกที่เกี่ยวของ

กับลูกคา ซึ่งไดแก แผนกรานคาสัมพันธ แผนกอาคาร แผนกงานระบบ แผนกการเงิน แผนก

สงเสริมการขาย อยูในระดับตํ่า แลว เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง ผูเชา อาจไมตอสัญญาเชากับทาง

ศูนยการคา และ หันไปเชาพื้นที่กับศูนยการคาอ่ืน ทําใหทางศูนยการคา ตองสูญเสียลูกคาที่ดีไป 

และ ยังตองสูญเสียรายไดในชวงที่รอลูกคาใหมเขามา  และ มีคาใชจายในการขายพื้นที่เพิ่มขึ้น อีก

ทั้งเมื่อหองวางลงระหวางที่รอลูกคารายใหม ทางศูนยการคาก็จะตองมีการปดผนังหนาราน ถึงแม

การปดผนังหนารานของทางศูนยการคาจะมีความสวยงาม แตก็สะทอนใหลูกคาเห็นถึงสภาพของ

ศูนยการคาวามีลูกคายกเลิกสัญญา หรือไมตอสัญญาเชา และเมื่อมีการพูดตอๆกันไปก็จะทําให

ภาพลักษณของศูนยการคาเสียไป 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการพื้นที่เชาของผูเชาพื้นที่ใน 

ปจจุบันพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ถึง มาก ในทุกๆดานของการใหบริการ    โดยแผนก

ที่ไดรับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการในระดับตนๆไดแก แผนกการเงินไดคะแนนสูงสุด 

( X = 3.62 ) รองลงมาไดแก แผนกรานคาสัมพันธ และแผนกสงเสริมการขาย ( X = 3.58 ) แผนก

งานระบบ  ( X = 3.53 )  และแผนกทีไ่ดคะแนนนอยทีส่ดุไดแก แผนกอาคาร ( X =3.50 ) 

ภานุมนต  หนองขุนสาร (2548)  ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล

ตอการเลือกเชาพื้นที่ของรานคอมพิวเตอรในศูนยคอมพิวเตอร  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  

สรุปผลวารานคอมพิวเตอรที่ต้ังในศูนยคอมพิวเตอร  5  แหง  ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  รวม

ทั้งสิ้น  115  ราน  พบวาโดยสวนใหญเปนเจาของคนเดียว  มีพื้นที่นอยกวา  30  ตารางเมตร และทํา

สัญญาเชามากกวา  2  ป 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการพบวารานคาใหความสําคัญดานสถานที่มากที่สุด  

รองลงมาคือ  ดานผลิตภัณฑ  ดานบุคลากร  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานลักษณะทางกายภาพ  

ดานราคา และดานกระบวนการบริการ  ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก  ดานผลิตภัณฑ  ไดแก  ตําแหนง-ทํา

เลของพื้นที่เชา ดานราคา ไดแก ราคาคาเชาตอตารางเมตร  ดานสถานที่  ไดแก  มีพื้นที่จอดรถ

เพียงพอ  ดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก  มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพทองถิ่นตาง ๆ  ดาน

บุคลากร  ไดแก  บุคลากรของศูนยแกปญหาใหทันทีอยางรวดเร็ว  ดานกระบวนการ  ไดแก  ศูนยมี

ระบบวางบิลและออกบิลใหผูเชาที่รวดเร็วและชัดเจน  ดานลักษณะทางกายภาพ  ไดแก  ปายชื่อ

ศนูยขนาดใหญเห็นชดัเจนในระยะไกล  และความสะอาดของศนูยการคา 
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สําหรับปญหาที่รานคาพบมากที่สุดในดานผลิตภัณฑ  ไดแกศูนยมีบริการเสริมนอย  

ดานราคาพบวาศูนยไมคืนเงินมัดจําลวงหนา  ดานสถานที่  ไดแก  การคมนาคมไมสะดวก  ดานการ

สงเสริมการตลาด  ไดแก  ไมมีการประชาสัมพันธศูนยในสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ไมมีการใหสวนลดเมื่อ

ทําสัญญาระยะยาว และไมมีการจัดงานตาง ๆ ภายในศูนย  ดานบุคลากรพบปญหาการขาดทักษะ

แกไขปญหาดานกระบวนการ และไมมีกระบวนการรับแจงปญหาของผูเชา และดานลักษณะทาง

กายภาพ  ไดแก  ศูนยมีรานคาประเภทอ่ืนจํานวนมาก  ทําใหไมเหมือนศูนยเฉพาะดานคอมพิวเตอร  

จาตุรงค ไชยเวช (2551)  ไดศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูเชาพื้นที่ของ อาคาร

พันธุทิพย พลาซา  เชียงใหม  โดยเก็บตัวอยางแบบเจาะจง จากกลุมประชากรคือ ผูเชาพื้นที่อาคาร

พันธุทิพยพลาซาเชียงใหม ในป พ.ศ. 2551 จํานวน 142 ราย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงเจาของกิจการ ระยะเวลา

การเปดดําเนินกิจการในอาคารพันธุทิพยพลาซา เชียงใหม มากกวา 3 ป ประเภทกิจการคือเจาของ

คนเดียว พื้นที่ต้ังของราน ชั้นที่ 1 ขนาดของพื้นที่เชาของราน 24 ตารางเมตร ราคาคาเชาตอตาราง

เมตรละ 250 บาท ระยะเวลาในการทําสัญญาเชาพื้นที่ มากกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป ราคาคาเชาจาย

เปนรายเดือน (ไมรวมคาไฟฟาและคาน้ําประปา) 10,001-20,000 บาท ประเภทของการประกอบ

กิจการอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร และทราบขอมูลการใหเชาพื้นที่จากเพื่อนผูเชามากกวาดานอ่ืน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาหลังการเชาพื้นที่อาคารพันธุทิพยพลาซา 

เชียงใหม พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปจจัย 

มีคาเฉลี่ยระดับปานกลางเรียงลําดับคือ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดานกระบวนการบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง ปจจัยดาน 

บุคลากร ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยที่มี 

คาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ  ศูนยฯ จัดสรรพื้นที่ไวสําหรับเชาจํานวนมาก  ปจจัยดาน

ราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรก  มีวิธีการชําระ

เงินหลายรูปแบบ    ปจจัยดานทําเลที่ต้ัง  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน

ระดับมากลําดับแรกคืออยูในยานชุมชน   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับคือ ทางศูนยมีการจัดกิจกรรมการขายตามเทศกาล

ตางๆเชนวันตรุษจีน  วันขึน้ปใหม  ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมี

คาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับคือบุคลากรของศูนยฯ  มีความซื่อสัตย   ปจจัยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก

ลําดับแรกคือ มีหองนํ้าสะอาด เพียงพอ ปจจัยดานกระบวนการบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือระบบการแจงวางบิลและกําหนดวันชําระชัดเจน  


