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บทคดัย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่มีผลต่อความภกัดีของผู้บริโภคที่มต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ดิอพั 
พระราม 3 และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการบรกิาร ทีม่ี
ผลต่อความภกัดขีองผู้บรโิภคที่มต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ดอิพั พระราม3 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื 
ผู้บรโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิาร โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม3 จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวและการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคูณ 
การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธข์องเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
1. ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการบริการ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีตามล าดบั ส่วนดา้นทีม่รีะดบัความคดิเหน็
น้อยทีส่ดุ คอื ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่ระดบัความคดิเหน็อยู่ในเกณฑป์านกลาง 

2. ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีผู่บ้รโิภคของโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 มรีะดบัความ
ภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม3อยู่ในระดบัดคีอื ท่านยงัคงจะซือ้สนิคา้/ ใชบ้รกิารดิ
อพั พระราม3 ในครัง้ต่อไป  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ผู้บริโภคที่มี อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อ

โครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดทีี่ผู้บรโิภคมต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ 
มอลล ์ดอิพั พระราม 3 ระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณารายดา้น ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร 
และด้านกระบวนการบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดทีีผู่บ้รโิภคมต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 
ระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ความภกัด ีผูบ้รโิภค โครงการคอมมนูิตีม้อลล์ 
 

Abstract 
 

Thanawan Watanasuntornpong. (2017). Study of the Marketing Factors Influencing Consumer Loyalty 
in Service Usage at the Up Community Mall Rama Three. Master’s Project, M.B.A. (Management). Bangkok: 
Graduate School, Srinakharinwirot University. Project Advisor: Dr. Karnravee Anuntaakalakul. 
 The purpose of this research is to study demographic characteristics and the service marketing factors 
that influence consumer loyalty regarding service usage at the Up Community Mall Rama Three. The sample 
in this research comprises 400 customers who used services at the Up Community Mall Rama Three. It is 
conducted by questionnaires as the tool to collect statistical data in the data analysis including percentage, 
mean, standard deviation and analysis of variance by using One-Way Analysis of Variance, Fisher’s Least 
Significant Difference and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The results were as follows: 
1. Overall, the service marketing factors at the Up Community Mall Rama Three, customers had 

opinions towards perceived quality at a good level. With a focus on the overall aspect of people, place, process, 
physical evidence and presentation, price and product factors, customers had opinions towards perceived 
quality at a good level, respectively. Overall, regarding the promotion factor, customers had opinions towards 
perceived quality at a moderate level. 

2. In customers the opinions of the overall loyalty on service usage at the Up Community Mall Rama 
Three at a moderate level. After focusing on each factor, it was found that customers had opinions towards a 
perceived good level, that is customers still want to buy and use services at the Up Community Mall Rama 
Three the next time. 

The results of hypotheses testing were as follows: 
1. The customers of different ages, educational levels and average income had differences in loyalty 

of use of the services at the Up Community Mall Rama Three at statistical significance level of .05. 
2. There was a relationship between overall service marketing factors and loyalty of services usage 

at the Up Community Mall Rama Three at a moderate level and a positive correlation with a statistical 
significance level of .05. After focusing on each factor, it was found that promotion, people and process have 
relationship with loyalty of using services at the Up Community Mall Rama Three at a moderate level and 
positive correlation at a statistical significance level of .05. 
 
Keyword: Loyalty, Consumer, Community Mall 
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บทน า 
คอมมูนิตี้ มอลล์ หรอื ศูนย์การค้าชุมชน เป็นรูปแบบธุรกจิด้านการพฒันาและบรหิารศูนย์การค้า โดยการ

จดัหาทีด่นิตามความตอ้งการของลกูคา้และน ามาพฒันาเป็นศนูยก์ารคา้ขนาดย่อม หรอืโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิคา้
ปลกี เพื่อใหบ้รกิารเช่าพืน้ทีท่ ัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยแนวคดิของศนูยก์ารคา้ชุมชนจะสรา้งขึน้มาเพื่อรองรบัวถิชีวีติ
ของคนรุ่นใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากสภาพของเมอืงทีม่กีารขยายตวัออก มกีารกระจายการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัออกไป
กลายเป็นชุมชน รวมทัง้ภาวะเศรษฐกจิปัจจุบนัที่ส่งผลต่อค่าใชจ้่ายที่สูงขึน้ ปัญหาจากสภาพการจราจรตดิขดัทีต่้อง
เสยีเวลาเดนิทางนานหลายชัว่โมง และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภค ทีทุ่กอย่างตอ้งพรอ้ม
ไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเรว็ เนื่องจากความเร่งรบีในชวีติประจ าวนั  ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ ต้องการสถานที่             
ซึ่งรวบรวมสนิค้าและบริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการอ านวยความสะดวกในชวีิตได้อย่างครบถ้วน ไว้ในที่
เดยีวกนัและใกล้กบัทีพ่กัอาศยัหรอืชุมชนเหล่านัน้ โดยไม่ต้องเดนิทางไปห้างสรรพสนิคา้หรอืศูนยก์ารค้าขนาดใหญ่ 
ความต้องการของผู้บรโิภคในลกัษณะนี้ จงึมสี่วนช่วยในการผลกัดนัใหเ้กดิแหล่งซื้อขายสนิค้าหรอื คอมมูนิตี้ มอลล์  
ขึน้มากมายในเขตพืน้ทีช่านเมอืงหลายพืน้ทีท่ ัง้ในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

ดงันัน้ การศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร ดอิพั พระราม3 จงึถอืเป็น
ส่วนส าคัญในการน าไปก าหนดและปรับกลยุทธ์ในการรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการ
เปลีย่นแปลงตามช่วงเวลานัน้ๆ สามารถน าแนวคดิในการประยุทธใ์ชส้ าหรบัพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิาร เพื่อไม่ให้
กลุ่มผู้บรโิภคเดมิเปลี่ยนใจและสามารถสร้างความพงึพอใจใหผู้้บรโิภคได้มากยิง่ขึน้ รวมทัง้เป็นแนวทางในการเพิม่
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มกีารขยายตวัและมคีวามหลากหลายมากขึน้ รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลช่วยในการตดัสนิใจในการ
ขยายธุรกจิในอนาคตไดอ้กีดว้ย  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม3 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์             
ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการบรกิาร 
ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม3 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพและรายไดเ้ฉลี่ย            
ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 แตกต่างกนั  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์           
ดอิพั พระราม 3 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสมัพันธ์กับความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์             
ดอิพั พระราม 3 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์             
ดอิพั พระราม 3 

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับความภักดีต่อโครงการ              
คอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 

6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์          
ดอิพั พระราม 3 
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7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กับความภักดีต่อโครงการ             
คอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 

8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อโครงการ             
คอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ความหมายของประชากรศาสตร ์ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2550: 57- 59) กล่าวว่าลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยอายุ เพศ 
ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้
ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63-79) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสนิคา้นัน้โดยพืน้ฐาน
จะมอียู่ 4 ตวั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร จะมคีวามแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสนิค้าทัว่ไป กล่าวคอื จะต้องมกีารเน้นถงึด้านบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการบรกิาร ซึง่ทัง้สามสว่นประสมเป็นปัจจยัหลกัในการสง่มอบบรกิาร ดงันัน้ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบด้วย 7Ps ตามแนวคิดของ แอดริน (Payne, Adrian. 1993: 92) ได้แก่ 
ผลติภณัฑ ์ราคา สถานที ่การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการบรกิาร 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี 
 แนวคิดและความหมายของความภกัดี 

ภาณุ ลมิมานนท ์(2550: 158-159) ไดก้ล่าวว่า ความภกัดเีป็นค าทีม่คีวามหมายในเชงิบวก ซึง่ใชก้บับุคคลทีม่ี
ความเขา้ใจปัญหาของผูอ้ื่น รวมทัง้บุคคลที่ปรากฏตวัในเวลาทีเ่ป็นทีต่้องการ “ความภกัดคีอื พนัธกจิที่ลกึซึ้งในการ
กลับมาซื้อสินค้าหรือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในสินค้าและบริการที่ชื่นชอบ โดยไม่สนใจต่ออิทธิพลทาง
สถานการณ์ ละความพยายามทางการตลาดทีม่แีนวโน้มในการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ” ความภกัดขีอง
ผูบ้รโิภคเป็นผลทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัไดส้รา้งผลประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค ซึง่ท าใหบ้รษิทัไดร้บัการรกัษาหรอืเพิม่การซือ้
สนิค้าและบรกิารจากผู้บรโิภค โดยความภกัดทีี่แท้จรงิจะถูกสร้างขึน้เมื่อผู้บรโิภคได้กลายมาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
บรษิทัโดยปราศจากผลตอบแทนใดๆ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการค้าและรา้นค้าปลีก 
 ความหมายของการค้าปลีก 
 คอทเลอร์ (Kotler. 1994) สถาบนัการตลาด (Marketing Institution) เป็นธุรกจิที่ช่วยขายส่งเสรมิการตลาด 
จ าหน่ายสนิคา้และบรกิารไปยงัผูใ้ชข้ ัน้สดุทา้ย  
 คอมมูนิตี้ มอลล์ คอืรูปแบบธุรกจิด้านการพฒันาและบรหิารศูนย์การค้า โดยมุ่งเน้นที่ศูนย์การค้าแบบเปิด 
(Open-air Shopping Center) จดัหารทีด่นิตามความตอ้งการของลูกคา้ และน ามาพฒันาเป็นศูนยก์ารคา้หรอืโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้บริการเช่าพื้นที่ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ให้บริการบริหารโครงการและพื้นที่
สว่นกลาง จดัหาสถานทีป่ระกอบการ และใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ตลอดอายุสญัญาเช่าพืน้ที่ 
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วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรส าหรบัการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้บริการ โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอัพ   
พระราม 3 ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้บรกิาร โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั 
พระราม 3 แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึใช้วธิกีารค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่าง         
แบบทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 74) 
 
ผลการวิจยั 

ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร
โครงการคอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม3 สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย  ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ดา้นเพศ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ  มจี านวน 285 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.2 และเป็นเพศชาย  

มจี านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 
ด้านอายุ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 

รองลงมาคอื อายุต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 30 ปี มจี านวน 110 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5  อายุ 41-50 ปี มจี านวน 92 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 และอายุ 50 ปีขึน้ไป มจี านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 

ดา้นสถานภาพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด/ หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ มจี านวน 
292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.0 รองลงมาคอื สถานภาพ สมรสหรอือยู่ดว้ยกนั มจี านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0  

ดา้นระดบัการศกึษาสงูสดุ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน 
165 คน คดิเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคอื ระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 145 คน คดิเป็นร้อยละ 36.3 และระดบั        
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5  

ดา้นอาชพี ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มจี านวน 220 คน คดิเป็น
ร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา/ นิสิต/ ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ มีจ านวน 102 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 25.5 และ อาชพีรบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ มจี านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ 20,001 – 30,000 บาท มจี านวน 
138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 รองลงมาคอื รายไดม้ากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป มจี านวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.2 
รายได้ 30,001-40,000 บาท มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 20,000 บาท                
มจี านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5   

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3  
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการบริการ 

จากผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอัพ พระราม3              
ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านสถานที ่ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.72  
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหค์วามภกัดีของผูบ้ริโภคต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 
การวเิคราะหค์วามภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม3 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 

400 คน โดยรวมพบว่า ผูบ้รโิภคของโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 มคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์
ดอิพั พระราม3 อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ

และรายไดเ้ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3  แตกต่างกนั  
สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 

แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตีม้อลล ์ดอิพั พระราม3 ไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 
แตกต่างกนั พบว่า อายุแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั พระราม 3 แตกต่างกนัที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05  

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอัพ        
พระราม 3 แตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ ดิอพั            
พระราม 3 ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานขอ้ที ่1.4 ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั 
พระราม 3 แตกต่างกนั พบว่า ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 
แตกต่างกนั พบว่า อาชพีแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 
แตกต่างกนั พบว่า รายได้แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 แตกต่างกนัทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล์ ดิอัพ พระราม 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์                     
มคีวามสมัพนัธ์กบักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม3 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05             
ในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้ใช้บรกิารมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ           
ดา้นผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหค้วามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพนัธ์กับความภักดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธ์
กบักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในระดบัปานกลาง 
ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคาดขีึน้ 
จะท าใหค้วามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในระดบัปานกลาง 
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ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีด่ขี ึน้ 
จะท าใหค้วามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบักบัความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั พระราม3 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .05 ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาดดขีึ้น จะท าให้ความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล์ ดิอัพ พระราม 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากรมี
ความสมัพนัธก์บักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม3 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ใน
ระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นบุคลากรดขีึน้ จะท าใหค้วามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมีความสมัพนัธ์กบักบัความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั พระราม3 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั .05 ในระดบัต ่าทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพดขีึน้ จะท าให้ความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 เพิม่ขึน้ใน           
ระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริการมีความสมัพนัธ์กบัความ
ภกัดีต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ
บริการมีความสมัพันธ์กับกับความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอัพ พระราม3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั .05 ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการบรกิารดขีึน้ จะท าใหค้วามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 เพิม่ขึน้
ในระดบัปานกลาง 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารโครงการคอมมนูิตี ้มอลล์
ดอิพั พระราม 3 สามารถสรุปประเดน็ส าคญัน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

ผลการศกึษาขอ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารโครงการคอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม 3 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพและรายได้

เฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3  แตกต่างกนั  
โดยจากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมนูิตี้ มอลล ์

ดอิพั พระราม3 ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ และ ปัจจยัสว่นบุคคลทีไ่ม่มผีลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค
ทีม่ต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 ไดแ้ก่ เพศ อาชพี และสถานภาพ 

1. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ.05 เนื่องจากบุคคลทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามชอบหรอืความสนใจในกจิกรรม และผลติภณัฑ ์           
ที่แตกต่าง ผลการวิจยัพบว่าช่วงอายุ 41-50 ปีมีความภกัดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั พระราม3 มากที่สุด               
ซึง่ผูบ้รโิภคช่วงอายุ 41-50 ปี จะเป็นช่วงอายุทีม่กัจะไดร้บัต าแหน่งหน้าทีส่ าคญัในองคก์รจงึจะไดร้บัผลตอบแทนทีส่งู 
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ท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้จะนิยมใชส้นิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพสงูเหมาะสมกบัรายได ้ดงันัน้โครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั 
พระราม 3 ซึง่มรีา้นคา้/ รา้นอาหารทีม่รีาคาค่อนขา้งสงูเพราะมุ่งเน้นสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคช่วง
อายุ 41-50 ปีมีความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอัพ พระราม3 มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นย่าน 
คอมมนูิตี ้มอลล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ญี่ปุ่ นย่าน คอมมูนิตี ้มอลล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน 
ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในแต่ละครัง้ และดา้นช่วงวนัในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธญัชนก คลา้ยสงัข ์(2554) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ ความภกัดขีองนกัท่องเทีย่วต่อสามชุกตลาดรอ้ยปี 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีจากการศกึษาพบว่า อายุที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อสามชุกตลาดร้อยปี จงัหวดั
สพุรรณบุร ีแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

2. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 แตกต่าง
กนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 โดยระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั 
พระราม 3 มากที่สุด อาจจะเพราะว่าโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 อยู่ใกล้โรงเรยีน และมหาวทิยาลยั              
จงึสะดวกส าหรบันกัเรยีน นักศึกษาทีจ่ะเดนิทางมาใชบ้รกิาร ท าใหเ้กดิความภกัดมีากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตรา
สนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้และความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอมมกิา แตงรอด (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจการใช้
บรกิารศูนย์การคา้ชุมชนของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา เดอะ เซอร์เคลิ ราชพฤกษ์ พบว่า ระดบั
การศกึษามผีลต่อความพงึพอใจการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา เดอะ 
เซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 แตกต่างกนั
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 เนื่องจากรายไดจ้ะเป็นตวัชีค้วามสามารถในการจ่ายสนิคา้หรอืไม่มคีวามสามารถในการ
จ่ายสนิคา้ โดยช่วงรายไดเ้ฉลีย่ทีม่คีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 มากทีสุ่ดคอื รายได ้เท่ากบั 
30001-40000 บาท อาจจะเนื่องมาจากสนิค้าและบรกิารของโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั พระราม3 มีราคาและ
คุณภาพระดบัปานกลางถึงสูง ซึ่งเหมาะสมกบัผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าวซึ่ งมีความคาดหวงัคุณภาพสนิค้าและบริการ
ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์ วงษ์กิติโสภณ (2545) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลั สาขาชิดลม พบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้แตกต่างกนั มีทศันคติต่อห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั  
สาขาชดิลม โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ สอดคล้องกบังานวจิยัของ            
กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นย่าน 
คอมมูนิตี้ มอลล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลีย่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารญีปุ่่ นย่าน คอมมนูิตี ้มอลล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่
ต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในแต่ละครัง้ ดา้นช่วงวนัในการใชบ้รกิาร และดา้นรูปแบบบรกิารทีน่ิยมมากที่ สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

4. ผู้บรโิภคที่มเีพศ แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 ไม่แตกต่างกนั             
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 
เนื่องจากในโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม3 ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้/ รา้นอาหารทีส่ามารถใชบ้รกิารไดท้ัง้เพศ
หญิงและเพศชาย ดงันัน้ความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 จงึไม่ได้ขึน้อยู่กบั
ปัจจยั ดา้นเพศ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลมาศ บวัเพชร (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการจดัการลกูคา้สมัพนัธ์
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ทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอแบรนด ์“เทสโก ้โลตสั” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์
ต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อแบรนดเ์ทสโกโ้ลตสั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เอมมกิา แตงรอด (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้รโิภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา เดอะ เซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ พบว่า เพศไม่มผีลต่อความพงึพอใจการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้
ชุมชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั .05 

5. ผู้บรโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 ไม่แตกต่างกนั            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 
มุ่งเน้นการตอบโจทยช์ุมชนคนเมอืงย่านพระราม 3 จงึมสีนิคา้และบรกิารเหมาะสมกบัทุกสาขาอาชพี ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วมิลมาศ บวัเพชร (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัด้านการจดัการลูกค้าสมัพนัธ์ที่มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอ            
แบรนด ์“เทสโก ้โลตสั” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีไม่มคีวามสมัพนัธต่์อความภกัดขีองผูบ้รโิภค
ต่อแบรนดเ์ทสโกโ้ลตสั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัชนก คลา้ยสงัข์ 
(2554) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ ความภกัดขีองนักท่องเทีย่วต่อสามชุกตลาดรอ้ยปี จงัหวดัสุพรรณบุร ีจากการศกึษา
พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่อสามชุกตลาดรอ้ยปี จงัหวดัสุพรรณบุร ีไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

6. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 ไม่แตกต่าง
กนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั 
พระราม 3 มุ่งเน้นการตอบโจทย์ชุมชนคนเมืองย่านพระราม 3 จึงมีสินค้าและบริการเหมาะสมกับทุกสถานภาพ                
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ เอมมิกา แตงรอด (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา เดอะ เซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ พบว่า สถานภาพไม่มี
ผลต่อความพงึพอใจการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา เดอะ เซอรเ์คลิ 
ราชพฤกษ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พมิานมาศ ลเีลศิวงศ์ภกัด ี(2552) 
ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารรา้น Sorbet & 
Sherbet โกลเดน้ เพลส จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกริรมการใชบ้รกิารรา้น 
Sorbet & Sherbet ทางดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
ผลการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารโครงการ
คอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม3 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล์ ดิอัพ พระราม 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ใน
ระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากสนิคา้และบรกิาร ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคจะส่งผลต่อการใชซ้ ้า และการ
บอกต่อ ท าใหม้ผีลต่อความภกัดใีนเชงิบวก โดยโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 มรีา้นคา้/รา้นอาหารทีม่คีวาม
หลากหลาย เหมาะสมกบัผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายที่มาใชบ้รกิาร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนินท์รฐั ธติิวฒัน์โสภณ 
(2557) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ และความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีม่ต่ีอหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนัพระราม 9 พบว่า ปัจจยั
ภาพลกัษณ์ด้านผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดใีนระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ              
ทีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลมาศ บวัเพชร (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์            
ทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอแบรนด ์“เทสโก ้โลตสั” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์          
มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อแบรนดเ์ทสโกโ้ลตสั อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
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สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพนัธ์กับความภักดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธ์
กบักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม3 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในระดบัต ่า ทศิทาง
เดยีวกนั เดยีวกนั โดยราคาทีผู่บ้รโิภครูส้กึไดถ้งึความคุม้ค่าจะส่งผลในตดัสนิใจซือ้/ การซือ้ซ ้า ของผูบ้รโิภค ซึง่ราคา
ของสนิคา้และบรกิารของรา้นคา้/ รา้นอาหารในโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือของสนิค้าและบรกิารเป็นส าคญั จงึมรีาคาอยู่ในระดบัปานกลางถงึสูง สอดคล้องกบังานวจิยัของ                
ทชล เศวตประสาธน์ (2558) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ
ตราสนิค้า H&M ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมตลาดบรกิาร ด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภักดีต่อตราสินค้า H&M ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดบั .05 แสดงว่าราคาสนิค้าที่เหมาะสมเมื่อเทยีบกบัตราสนิค้าอื่น และราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพสนิค้า              
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสนิค้าและซื้อซ ้า และ สอดคล้องกบังานวจิยัของ วิลาสนิี พิมพ์ไพบูลย์ ( 2544)             
ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอตราสนิค้า ซึง่พบว่าปัจจยัดา้นราคาทีย่อมรบัได้ 
มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ในระดบัปานกลาง 
ทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของธุรกจิบรกิารมคีวามส าคญัมากโดยเฉพาะธุรกจิบรกิารทีผู่บ้รโิภคตอ้ง
ไปรบับรกิารจากผูใ้หบ้รกิารในสถานที่ๆ ผูบ้รกิารจดัไว ้ดงันัน้ท าเลทีต่ัง้จงึเป็นตวัก าหนดกลุ่มของผูบ้รโิภคทีจ่ะเขา้มาใช้
บรกิาร สถานทีใ่หบ้รกิารจงึต้องสามารถครอบคลุมพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายไดม้ากทีสุ่ดโดยค านึงถึงท าเล
ทีต่ัง้ของคู่แข่งดว้ย โดยโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 มที าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมสะดวกต่อการเดนิทาง และ
ใกล้แหล่งชุมชน สอดคล้องกบังานวจิยัของ พชิญลกัขณจ์ จกัรสทิธ์ (2555) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความ           
พงึพอใจและความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของทอ็ปซุปเปอรม์ารเ์กต็ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้บริโภคในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีของผู้บริโภคโดยรวม               
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยรวมมาก จะมคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภคโดยรวมเพิม่ขึน้ และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิชารยีา เรอืงโพธิ ์
(2553) ศกึษา ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอยู่ในระดบัมาก ในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  เนื่องจากต าแหน่งที่ตัง้ที่สะดวกต่อการเดนิทาง และมรีะบบขนส่งสาธารณะให้เลอืก
มากมาย มอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

สมมติฐานข้อท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม 3 ในระดบัปานกลาง ทศิทาง
เดียวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูล
ระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซื้อ  โดยโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม3 มกีาร
โฆษณาผ่านสื่อภายในโครงการอยู่เสมอ โดยมีป้ายที่บอกโปรโมชัน่ของร้านค้า/ ร้านอาหาร ภายในโครงการ           
เพื่อชกัชวนใหผู้บ้รโิภคเขา้มาซือ้สนิคา้และใหบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิญลกัขณจ ์จกัรสทิธ ์(2555) ศกึษา
เรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและความภกัดขีองผู้บรโิภคที่มต่ีอการใหบ้รกิารของทอ็ปซุปเปอร์ม ารเ์กต็          
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจของผู้บรโิภคในดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดขีองผูบ้รโิภคโดยรวม ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กล่าวคอื            
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ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมมาก จะมคีวามภกัดขีองผูบ้รโิภคโดยรวมเพิม่ขึน้ และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วมิลมาศ  บวัเพชร (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัด้านการจดัการลูกค้าสมัพนัธท์ี่มอีทิธพิลต่อ
ความภกัดต่ีอแบรนด ์“เทสโก ้โลตสั” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อแบรนดเ์ทสโกโ้ลตสั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานข้อท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
โครงการคอมมูนิต้ี มอลล์ ดิอัพ พระราม 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากรมี
ความสมัพนัธก์บักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมนูิตี ้มอลล ์ดอิพั พระราม 3 ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 เนื่องจากบุคลากร หรือพนักงาน เป็นผู้ส่งมอบบริการซึ่งต้องอาศยัการคดัเลือก           
การฝึกอบรมการจงูใจเพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แขง่ขนั โดยบุคลากรในโครงการ
คอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอพั พระราม 3 มีการแต่งกายที่เรียบร้อยเหมาะสม มีมารยาทและเต็มใจในการบรกิารด ีเพื่อให้
ผู้บรโิภคเกดิความประทบัใจในการอ านวยความสะดวกและส่งผลใหเ้กดิการมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ พิชญลกัขณจ์ จกัรสทิธ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีของ
ผู้บรโิภคที่มต่ีอการให้บรกิารของท็อปซุปเปอร์มาร์เกต็ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจของผู้บรโิภค            
ในดา้นบุคลากรโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูบ้รโิภคโดยรวม ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ สอดคล้องกบังานวจิยัของ กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสม
การตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นย่าน คอมมูนิตี้  มอลล์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นย่าน คอมมนูิตี้ มอลล ์ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการใช้บรกิารร้านอาหารเฉลี่ยต่อเดอืน ในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

สมมติฐานข้อท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมคีวามสมัพนัธก์บักบัความภกัดต่ีอโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดอิพั พระราม3 ในระดบัต ่า  ทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ คือ ภาพลักษณ์หรือสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถ
สงัเกตเห็นได้ง่ายทางกายภาพและเป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจน           
โดยโครงการคอมมูนิตี้ มอลล ์ดอิพั พระราม 3 มหีอ้งน ้าและสิง่อ านวยความสะดวกเพยีงพอต่อความตอ้งการ อกีทัง้มี
การดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
พชิญลกัขณจ ์จกัรสทิธ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการ
ใหบ้รกิารของทอ็ปซุปเปอรม์ารเ์กต็ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในดา้นกายภาพโดยรวม 
มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีของผู้บริโภคโดยรวม ในระดบัปานกลาง ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ที่ระดบั .05 กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในด้านบุคลากรโดยรวมมาก จะมคีวามภกัดขีองผู้บรโิภคโดยรวม
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง และงานวจิยัของ นวฉตัร สมบรูณ์ศลิป์ (2555) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
คอมมูนิตี้ มอลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ความพงึพอใจดา้นสกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานข้อท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริการมีความสมัพนัธ์กบัความ
ภกัดีต่อโครงการคอมมูนิต้ี มอลล ์ดิอพั พระราม 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ
บริการมีความสมัพันธ์กับกับความภักดีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์  ดิอัพ พระราม3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดบั .05 ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากกระบวนการบรกิาร (Process) เป็นขัน้ตอนการให้บรกิาร            
เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจลูกคา้ โดยโครงการ ดอิพั พระราม3 มรีะบบการ
ใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคทีด่ ีมรีะบบการจดัควิ และการใหก้ารบรกิารทีร่วดเรว็ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของสงัคมเมอืง
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ทีร่บีเร่ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิญลกัขณจ ์จกัรสทิธ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและ
ความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของทอ็ปซุปเปอรม์ารเ์กต็ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจของ
ผู้บรโิภคในด้านกระบวนการบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดขีองผู้บรโิภคโดยรวม ในระดบัปานกลาง 
ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกพรรณ สขุฤทธิ ์(2557) ศกึษา
เรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นย่าน คอมมูนิตี้ มอลล์ ของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นย่าน 
คอมมนูิตี ้มอลล ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน ในระดบัต ่า 
ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศกึษาการรบัรูถ้งึตราสนิคา้ ของรา้นคา้/ รา้นอาหาร ในโครงการคอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม 3 
เพื่อน าขอ้มลูนี้ไปวางแผนในการเลอืก รา้นคา้/ รา้นอาหาร ทีม่าเช่าพืน้ทีใ่นโครงการคอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม 3 

2. ควรท าการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดูว่ากลุ่มผูบ้รโิภคนี้มี
พฤตกิรรมการบรโิภคเป็นอย่างไร มคีวามสมัพนัธก์ับความภกัดทีีไ่ดท้ าการศกึษาในครัง้นี้หรอืไม่ เพื่อนักการตลาดจะ
ไดน้ าขอ้มลูไปใชใ้นการพจิารณาการวางแผนการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ควรท าการศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโครงการ คอมมูนิตี้ มอลลอ์ื่นๆ 
เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของโครงการคอมมนูิตี ้มอลลด์อิพั พระราม3 กบัคู่แขง่ เพื่อใหฝ่้ายผูบ้รหิารไดน้ าขอ้มูล
นี้ไปวางแผนในการปรงัปรุงและพฒันาต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยดโีดยได้รบัความช่วยเหลอือย่างยิง่จากอาจารย์ทีป่รกึษา ผศ.ดร.กาญณ์ระว ี
อนนัตอคัรกุล ทีค่อยใหค้ าแนะน าชว่ยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู และ อาจารย ์ดร.สนัต ิเตมิประเสรฐิกุล ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยันี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครวั และขอบคุณพี่น้องและเพื่อนๆ ทุกคนของผู้วจิยัที่ช่วยเหลอื 
และสนนัสนุนในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่าน              
ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยัดว้ยความเมตตาเสมอมา 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย               
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่าน ตลอดจนผูท้ีม่สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยันี้ 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามให้ส าเร็จสมบูรณ์           
ตามก าหนดเวลา เพื่องานวจิยันี้ 
 สุดทา้ยนี้ผลการศกึษาวจิยัอนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นประโยชน์แด่ บดิา มารดา และ
ครอบครวั รวมถงึบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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