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บทคัดย่อ 

 
 งานวจิยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์กรณีศึกษา ศูนยก์ารคา้
เมโทรทาวน์ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 3) เพื่อส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์  งานวิจยัน้ี 
เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการแบบส ารวจประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จากผูท่ี้เคยใช้บริการศูนยก์ารคา้ 
เมโทรทาวน์ จ  านวน 400 คน ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปร จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ LSD และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis: MRA)  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสมมติฐาน พบวา่ 1) ดา้นประชาการศาสตร์ ปัจจยัดา้นอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ แตกต่างกนั 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง



การตลาด ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ส่งผลกบักระบวนการตดัสินใจ
เข้าใช้บริการศูนย์การคา้เมโทรทาวน์ และ  3) ในด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภควิธีการ
เดินทาง และ เขา้ใชบ้ริการกบัใคร ส่งผลกบักระบวนการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
  จากการวจิยัน้ีสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ พฒันาและเพิ่มศกัยภาพการวางแผนทางการตลาด 
ใหก้บัธุรกิจคอมมูนิต้ีมอลล ์ระดบั องคก์ร หรือ อุตสาหกรรม ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
  
ค าส าคัญ : คอมมูนิต้ีมอลล ์;  เมโทร ทาวน์ ; การตดัสินใจใชบ้ริการ ; พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
ABSTRACT 

 
 This research is to study the consumers behavior that affect the decision making to use the community 
mall, Metro Town. The objective of the study were 1) to examine the demographic characteristics that affect 
decision making on using the Metro Town Community Mall 2) to study the marketing mix (7Ps) that affect 
decision making on using the Metro Town Community Mall, and 3) to survey the consumers behavior of people 
who use service in Metro Town Community Mall. This research is quantitative research by using questionnaires 
as tools for data collection. The samples were 400 people who were consumer of Metro Town Community Mall. 
Data were statistically analyzed using Descriptive Statistics, which included Frequency, Percentage, Mean, and 
Standard Deviation. The hypothesis were tested by independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in 
case of its has statistical significant differences testing a pair of variables by LSD, and Multiple Regression 
Analysis.  
 The hypothesis test results showed 1) the different demographic characteristics, which included ages 
and average monthly income, affect the decision making to use the Metro Town Community Mall. 2) The 
marketing mix factors, which included price, promotion, people and process, affect the decision making to use 
the Metro Town Community Mall. 3) consumer behavior in terms of transportation and people to go with, affect 
the decision making to use the Metro Town Community Mall. 
 The research results could be used to develop and increase the potential of marketing planning of the 
community mall business at both of corporate and industrial level to meet the consumer needs. 
 
Keywords: Community mall ;  Metro Town ; Decision making to use ; Consumers  behavior. 



บทน า 
 ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์เป็นโครงการคอมมูนิต้ีมอลล์ของคนในชุมชนย่านกลัปพฤกษ์ ท่ีผสมผสาน
ความโมเดิร์นเขา้กบัไลฟ์สไตลแ์ละสังคมเมือง พื้นท่ีศูนยก์ารคา้ส่วนท่ีผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี
ส าหรับการขายสินคา้และบริการในลกัษณะขายปลีกอยู่ภายในอาคารเดียวกนั คอมมูนิต้ีมอลล์ (Community 
mall) ซ่ึงคือรูปแบบพื้นท่ีให้เช่าประกอบดว้ยร้านคา้ปลีกโดยทัว่ไป มีขนาดเล็กกว่าเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีเช่าของ
ศูนยก์ารคา้และมีพื้นท่ีเปิดโล่งเป็นส่วนใหญ่ เนน้ให้บริการกบัลูกคา้ในพื้นท่ีใกลเ้คียงเป็นหลกั ในช่วงปี 2561-2563
มีการพฒันาศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และคอมมูนิต้ีมอลล์หลายโครงการในพื้นท่ีชานเมือง เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ี
ราคาท่ีดินยงัไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัในเมือง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความ
สะดวก และคล่องตวัจึงนิยมจบัจ่ายสินคา้และบริการบริเวณใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน ท าให้คอมมูนิต้ีมอลล์เป็นท่ี
นิยมและเพิ่มจ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
 ดว้ยการพฒันาและขยายธุรกิจคอมมูนิต้ีมอลล์ไปพื้นท่ีชานเมืองเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดภาวะการแข่งขนั
ในธุรกิจรุนแรงข้ึนทั้งจากคอมมูนิต้ีมอลล์ดว้ยกนัเองและกบัพื้นท่ีคา้ปลีกรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid - 19 ในปัจจุบนั ท าให้ธุรกิจพื้นท่ีคา้ปลีกให้เช่ามีแนวโนม้
ทรงตวัหรืออาจหดตวั ประกอบกบัหน้ีครัวเรือนมีแนวโนม้ปรับเพิ่มข้ึน ส่งผลโดยตรงต่อก าลงัซ้ือโดยรวม และ
ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูเ้ช่า และรายไดข้องผูป้ระกอบการ
คอมมูนิต้ีมอลล ์ 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
เมโทรทาวน์ เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัมาพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการวางแผนทางการตลาดของศูนยก์ารคา้ให้ตรง
ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 3. เพื่อส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้เมโทร
ทาวน์ แตกต่างกนั 



 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้ 
เมโทรทาวน์ แตกต่างกนั 
 3. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ผูว้จิยัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์  
โดยตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7 P's) และปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัสามารถจ าแนกไดเ้ป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
ทฤษฎปีระชากรศาสตร์  
 ทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ประชากรท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จะมีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั
พฤติกรรมของคนนั้นจะมีลกัษณะการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัไปตาม คุณสมบติั เพศ ความรู้ท่ีแตกต่างกนัก็จะมี
ความตอ้งการท่ีจะเลือกตอบสนองความตอ้งการในชีวิตท่ีแตกต่างกนั ส่วนคนท่ีมีคุณสมบติั มีความรู้ระดบั
การศึกษา ท่ีใกลเ้คียงกนัก็จะเลือกรับการตอบสนองความตอ้งการท่ีเหมือนกนั ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา เป็นตน้ 1) เพศ (Sex) ลกัษณะของเพศ 
ระหวา่งหญิง ชาย มีผลต่อการตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการท ากิจกรรมในการเลือกซ้ือของหรือท ากิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งการใชชี้วติ 2) อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลใหค้นแต่ละคนท่ีประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจท ากิจกรรมการใช้ชีวิตความเช่ือพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนท่ีแตกต่างออกไป  
3) การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ ท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้คนเรามีความคิด ความต้องการ  
การตดัสินใจ การใชชี้วิต การท ากิจกรรม และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีแตกต่างออกไป 4) สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) ไดแ้ก่ เช้ือชาติ ภูมิล าเนา พื้นฐานครอบครัว อาชีพ รายได ้และฐานะ
ทางการเงิน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อการใชชี้วิต การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ (อา้งถึงในอรอุมา ทูค  ามี, 
2559, หนา้ 12) 
 
 



ทฤษฎปีระสมทางการตลาด (7P’s)  
 คอตเลอร์ ฟิลลิป (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีบทบาทส าคญัทางการตลาดเพราะเป็น
การรวบรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมายเราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 P’s ซ่ึงองค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ีจะท าหน้าท่ี
ร่วมกันในการส่ือข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผูรั้บสารอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบด้วย 1) ผลิตภณัฑ์ 
(Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจประกอบด้วยสินค้าบริการความคิดสถานท่ีองค์กรหรือบุคคล 
ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคจึงมีผลท าให้สินค้าสามารถขายได้ 2) ราคา 
(Price) หมายถึงจ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดส่ิ้งนั้นหรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์
ในรูปตัวเงิน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทางใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่
ตลาดเป้าหมาย 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการ หรือความคิดของบุคคล ซ่ึงเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายชนิดธุรกิจอาจเลือกใช้หน่ึง
หรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั (Integrated 
Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดยบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัได ้5) บุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการสรรหา (Selection) การ
ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ได ้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขนั 6) กระบวนการในการท างาน (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer satisfaction)  7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and 
presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  (Total Quality Management (TQM)) ตวัอย่างโรงแรมต้อง
พฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-value proposition) 
ไม่วา่จะเป็นดา้นความสะอาดรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  
 
ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นการบริโภค เป็นการคน้ควา้หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อสนองความ
ตอ้งการและความปรารถนาของตน เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา 
และก าลงั เพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ใครคือผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่ิงท่ีซ้ือ
คืออะไร 3) เพราะเหตุใดผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 4) ใครมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5) ช่วงเวลาในการซ้ือ



สินคา้ของผูบ้ริโภค 6) การเลือกช่องทางของผูบ้ริโภค 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (สลิลทิพย ์เดชะศิริประภา, 2556,
หนา้ 14) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analysis consumer behavior) 
เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการ และพฤติกรรมทั้งในการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าให้สามารถก าหนด
กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงการตั้ง
ค าถามท่ีใชเ้พื่อการวิเคราะห์ คือ 6W และ 1H เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
การกระท าของบุคคล การตดัสินใจเลือก การซ้ือ การใช้ และการก าจดัส่วนเกินท่ีเหลือ ของสินคา้หรือบริการ 
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนา โดยวิเคราะห์จากค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อช่วยให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ทฤษฎกีารตัดสินใจใช้บริการ   
 McGrew & Wilson (1982) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หรือใช้บริการเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภคทัว่ไปหรือเป็นการบริโภคสินคา้และบริการทาง
ธนาคาร กระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือใช้บริการ ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ความตอ้งการ 
(ปัญหา) (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือ คือการท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึง
ปัญหาหรือการถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ในบางคร้ังความต้องการท่ีได้รับการกระตุ้นอาจจะอยู่เป็น
เวลานานหรืออาจจะคงอยูใ่นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ได ้2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการแลว้ก็จะมีการแสวงหาขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัประเภทท่ีตนอยากได ้ราคาสินคา้และบริการและสถานท่ี
จดั จ  าหน่าย พร้อมขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ แหล่งขอ้มูลท่ีจะมีผลแบ่งออกเป็น ดงัน้ี แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ เพื่อนสนิท  
ครอบครัว แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชนต่าง ๆ แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ โฆษณาต่าง ๆ แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ ผูท่ี้
เคยใช้บริการสินคา้นั้น ๆ มาแลว้ 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บ
ขอ้มูล ข่าวสารก็จะน ามาใชเ้ในการประเมินทางเลือกโดยจะก าหนดความตอ้งการของตนเองข้ึน แลว้พิจารณา
ลกัษณะของผลิตภณัฑน์ ามาเปรียบเทียบกนัแลว้จะเลือกสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตวัเองมาก
ท่ีสุด 4) การตดัสินใจซ้ือ (Decision- Making of Purchase) การท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเงินเพื่อแลกกบัสินคา้ 5) พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อ สินคา้ไปแลว้นั้น ถา้เกิดความพึงพอใจก็จะ
กลบัมาซ้ือสินคา้นั้น ๆ อีกแต่ถา้หากผูซ้ื้อไม่เกิดความพึงพอใจก็อาจจะไม่ซ้ือสินคา้นั้น  
 
 



ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมมูนิตีม้อลล์ (Community mall) 
 คอมมูนิต้ีมอลล์ เป็นอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกขนาดเล็ก รูปแบบพื้นท่ีให้เช่าของศูนย์การค้า ท่ี
ประกอบดว้ยร้านคา้ธุรกิจคา้ปลีก ซูเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร ร้านขายเฉพาะอย่าง มีขนาดเล็กกว่าเม่ือเทียบกบั
พื้นท่ีเช่าของศูนยก์ารคา้และมีพื้นท่ีเปิดโล่งเป็นส่วนใหญ่ ท่ีอยูใ่นชุมชนหรืออยูใ่กลชุ้มชน มีความสะดวกในการ
เขา้ถึง มุ่งเนน้การตอบสนองและความตอ้งการในชีวติประจ าวนั 
  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อริสา ศรีพฒันกุล (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ เทสโก ้โลตสั
(Tesco Lotus) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน จดัหา
สินคา้ วางกลยทุธ์การตลาด ปรับปรุงสินคา้และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง โดยน า
ปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสาหรับสินคา้บริการ 7P’s รวมถึงแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะ
ประชากรศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมี 6 ปัจจยั เรียงล าดบั
ตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นความหลากหลายของสินคา้และช่องทางการจดัจาหน่าย 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาและความเพียงพอของสินคา้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและการจดัส่ง
สินคา้ ตามลาดบั ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ จากผลงานวิจยัพบว่า เพศ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซ้ือสินคา้เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 เอมมิกา แตงรอด (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจ ดา้นร้านอาหาร ดา้นความปลอดภยั และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการ
ใช้บริกาศูนยก์ารคา้ชุมชน การวิจยัคร้ังน้ีการวิจยัเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ผูบ้ริโภค
มีความพึงพอใจในดา้นร้านอาหาร ดา้นความปลอดภยั และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัมาก 2) ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ระดบัความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการในการท างาน ด้านราคา ด้าน



บุคลากร และดา้นการส่งเสริมการตลาด 3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เรียงจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภยัและด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4) ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 5) ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
ราคา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ กรณีศึกษา 
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธีิการแบบส ารวจ (Research)  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 ขนาดตวัอยา่งประชากร เน่ืองจากไม่ทราบขนาดของประชากร จึงใชสู้ตรของคอแครน (Cochran, 1977) 
โดยค านวณประชากรใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ค่าสัดส่วนประชากร 0.5 
ได้จ  านวนตวัอย่าง 385 คน และเก็บตวัอย่างเพิ่มส ารองอีก 15 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 4 ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงใชข้นาดตวัอยา่งประชากร 400 คนโดยใชส้มการดงัน้ี  

p = 0.5 ใชสู้ตร 𝑛 = 𝑍

4𝑒2
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 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ วิธีการ
เลือกตวัอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) และการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience sampling) ใหค้รบตามจ านวนแบบสอบถาม 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (The Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากตวัอยา่ง โดยแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 4 ส่วน  
 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ น าแบบสอบถาม ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบหาความเท่ียงตรง โดยใช้เกณฑ์การหาค่าความสอดคล้องของค าถาม (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) จากนั้นผูว้จิยัน าผลคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาค านวณหาค่าเฉล่ียและท าการยอมรับ
เฉพาะค่า IOC มากกว่า 0.60 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคล้องหรือมีความเท่ียงตรง (Validity) 
อีกทั้ง ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง (Try-out) จ านวน 30 ตวัอยา่ง หลงัจากนั้นจึงน า
แบบสอบถามท่ีทดลองท าแลว้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ใชส้ถิติ และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีเกณฑ์การยอมรับว่าขอ้ค าถามของแบบสอบถามตอ้งมี
ความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีเหมาะสมคือ 0.70 ข้ึนไป จึงจะถือวา่มีความเช่ือถือได ้ (Cronbach, 1990) เม่ือไดท้  าการ



ด าเนินการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) แลว้ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.933 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสามารถยอมรับได ้
แบบสอบถามจึงถือวา่มีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยน าเสนอเป็นตารางการแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อน ามาอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี ความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลประชากรศาสตร์ 
และการอธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมทัว่ไปในการเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
กระบวนการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ จากขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีตั้งไวข้อง
การวจิยั โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ โดยท าการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวธีิ Independent Sample : T-
Test และ One-Way Analysis of Variance (ANOVA) : F-Test  การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis: MRA) 

 
ผลการวจัิย 
ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ในภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีอายุอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี จ  านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 การศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสมมติฐานท่ี 1 พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจเขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์
แตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์แตกต่างกนั 
 
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 จากผลการวิจัยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในระดับ 
ปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นราคา
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
และ ดา้นกระบวนการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัส่วน



ประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ส่งผลกบักระบวนการ
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 

ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นเพื่อท านาย พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

คอมมูนิต้ีมอลล ์ไดด้งัน้ี 

 สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

Y = 1.35 + 0.25(ด้านผลิตภณัฑ์) - 0.05(ด้านราคา) - 0.020(ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย) + 0.19(ด้าน
กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด)  + 0.06(ด้านบุคลากร)  + 0.02(ด้านลักษณะทางกายภาพ)  + 0.01(ด้าน
กระบวนการ) 

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

�̂�𝑌  = - 0.07(ดา้นผลิตภณัฑ)์ - 0.27(ดา้นราคา) + 0.04(ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) - 0.27(ดา้นกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด) - 0.37(ดา้นบุคลากร) - 0.07(ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) + 1.60(ดา้นกระบวนการ) 

* Y     คือ ค่าของตวัแปรเกณฑท่ี์ไดจ้ากการท านาย 
* �̂�𝑌   คือ ค่าคะแนนมาตรฐานของตวัแปรเกณฑท่ี์ไดจ้ากการท านาย 

  
ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
 จากผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคย
ใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือสินคา้ จ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.25 โดยเขา้ใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ เฉล่ีย 4-6 คร้ังต่อเดือน จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.75 เข้าใช้บริการมากท่ีสุดวนัอาทิตย์ จ  านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 ช่วงเวลา 12.00-14.00 น. 
จ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ซ่ึงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 
เขา้ใชบ้ริการคนเดียว จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 และรู้จกัศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ จากคนรู้จกั จ านวน 
262 คน คิดเป็นร้อยละ 60.37 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสมมติฐานท่ี 3 พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภควิธีการเดินทาง 
และ เขา้ใชบ้ริการกบัใคร ส่งผลกบักระบวนการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ ดงัน้ี ปัจจยั



ด้านเพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีระดับการตดัสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าเมโทรทาวน์  
ไม่แตกต่างกนั แต่ส าหรับปัจจยัดา้นอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ แตกต่างกนั ซ่ึงพบวา่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เอมมิกา แตงรอด (2557) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ  ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อมีระดบัความพึง
พอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน แต่ปัจจยัดา้นอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อมีระดบั
ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชน เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เช่นเดียวกบังานวิจยัของอริสา 
ศรีพฒันกุล (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยพบว่าเพศ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนเฉล่ีย ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซ้ือสินคา้เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และช่วงท่ีท าแบบสอบถาม
เป็นช่วงท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 ท  าให้รายไดต่้อเดือนมีผลต่อค่าใช้จ่ายใน
การออกไปซ้ือสินคา้หรือเขา้ใชบ้ริการท่ีคอมมูนิต้ีมอลล ์  
 ผลการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
พบว่า ในภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์  
โดยมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้น
การส่งเสริมการตลาด  1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ แสดงให้เห็นว่าราคาสินคา้และบริการมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงจากการ
สอบถามผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัราคาค่าบริการจอดรถ ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอมมิกา 
แตงรอด (2557) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ โดยเฉพาะค่าบริการจอดรถ ท่ีผูบ้ริโภคให้ระดับมากท่ีสุด 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าใช้บริการศูนยก์ารค้าเมโทรทาวน์ แสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหา  
การต้อนรับลูกค้า หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู ้บริโภค  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑารัตน์ สายโรจน์พนัธ์ (2560) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ทศันคติของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซุปเปอร์มาร์เก็ต
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการซุปเปอร์มาร์เก็ตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 



แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับบุคลากรของศูนย์การค้าท่ีควรมีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
ให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อลูกคา้อยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของงานวิจยัของฉกาชาต สุขโพธ์ิเพช็ร์ 
(2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ 
คอมเพล็กซ์ 4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ แสดงใหเ้ห็นวา่ การโฆษณาในช่องทางต่าง ๆ การจดักิจกรรมตามเทศการต่าง ๆ การลด
ราคา หรือส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฑนิดา 
ชุนหจนัทร์ (2558) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค ตลอดจนการวิเคราะห์โอกาสในการพฒันาการจดัตั้งศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ
คอมมูนิต้ีมอลล์ ซ่ึงดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่มีผลในระดบัมากสุด คือ การโฆษณาในนิตยสาร ป้ายโฆษณา 
ใบปลิว  โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้และบริการใน ศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือคอมมูนิต้ีมอลล ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ กรณีศึกษา 
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะจากปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุและ รายได ้พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหวา่ง 30 - 39 ปี 
รายได ้20,001 – 30,000 บาทมีการตดัสินใจเขา้ใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 
หากผูป้ระกอบการน าการวิจยัน้ีไปปรับใช้ในองค์กรในการท าการตลาดควรค านึงถึงเร่ืองการจดักิจกรรมให้
เหมาะสมกบัอายุของผูบ้ริโภค และการก าหนดราคาสินคา้ให้มีความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ 
 ขอ้เสนอแนะจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา พบวา่ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการใหค้วามส าคญักบั
ราคาสินคา้และบริการ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการเลือกร้านคา้ท่ีมีการตั้งราคาของสินคา้เหมาะสม
กบัคุณภาพราคาไม่สูงมากนกัเพื่อให้เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
พบวา่ ส่ือโฆษณามีความส าคญัท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
อาจใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางออนไลน์เพราะเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย นอกจากน้ีตอ้งมีการ
จดักิจกรรมตามเทศกาล และการส่งเสริมการขายดา้นอ่ืน ๆ เช่น การแจกของรางวลั กิจกรรมสินคา้ราคาพิเศษ 
เพื่อจะท าให้คนสนใจเขา้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน ดา้นบุคลากร พบว่า การบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้ขา้ใช้
บริการ มีความประทบัใจ ดังนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับการอบรมเจ้าหน้าท่ีของศูนย์การค้า 
เมโทรทาวน์ เพื่อให้พนกังานมีความสุภาพเรียบร้อยมีใจรักในการบริการ สามารถบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้ 



 ขอ้เสนอแนะจากปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จากกลุ่มตวัอยา่ง 
นิยมมาซ้ือสินคา้และรับประทานอาหาร ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการรักษาลูกคา้เดิมท่ีมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์ อีกทั้งควรมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ใหม่ให้ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์เป็นท่ีนัดพบปะสังสรรค์  
จดักิจกรรมเพิ่มความน่าสนใจและความหลากหลายของร้านคา้สถานบริการ และความทนัสมยัของสถานท่ี  
เพื่อดึงดูดลูกคา้กลุ่มใหม ่
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. จากผลการวจิยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาคร้ังน้ีท าใหท้ราบระดบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด วา่มีดา้นใดท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ในการวิจยัคร้ังต่อไปควร
มีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งของประชากรในจงัหวดัใกลเ้คียง และศึกษาทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication: IMC)  
 2. ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ กรณีศึกษา ศูนยก์ารคา้เมโทรทาวน์เพื่อให้ทราบถึงความส าคญัของความพึง
พอใจล าดบัขั้นความพึงพอใจ โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์ 
 3. จากการศึกษาวิจยั ส าหรับโครงการคอมมูนิต้ีมอลล์ท่ีเป็นการรองรับผูใ้ช้ท่ีเป็นลกัษณะการแวะพกั
ระหวา่งทาง ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและการใหบ้ริการท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนน้ี น่าจะท า
ให้มีแนวทางในการพฒันา โครงการคอมมูนิต้ีมอลล์ ไดห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการตลาด
ของธุรกิจศูนยก์ารคา้คอมมูนิต้ีมอลล ์
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