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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของส่วนประสมการตลาด

บรกิาร ประกอบดว้ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานที่ตัง้ ดา้นสนิคา้ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น

กระบวนการ และดา้นบุคลากร กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา  

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารทีศ่นูยก์ารคา้เมกาบางนา จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใช ้การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบ

ความสมัพนัธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์อย่างง่าย    

เพยีรส์นั ผลการวจิยั พบว่า 

 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 

สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000 – 29,999 บาท ความพงึพอใจทีม่ต่ีอ

ศูนย์การคา้เมกาบางนาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ในทุกด้านประกอบด้วยด้านสนิคา้ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานทีต่ัง้ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นราคาตามลาํดบั 

 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มพีฤติกรรมชื่นชอบในการไปใช้บริการแผนกเสื้อผ้าแฟชัน่ เมกาบางนา โดยเฉลี่ยใช้

บรกิาร ประมาณ 3 ครัง้/เดอืน เฉลีย่จาํนวนคนทีไ่ปใชบ้รกิารประมาณ 2 คน/ครัง้ โดยเฉลีย่มคี่าใชจ้่ายประมาณ 3,262 

บาท/เดอืน 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใช้บริการศูนย์การค้าฯ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ฯ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามากทศิทางเดยีวกนักบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ฯ ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านสถานที่ตัง้ ดา้นกระบวนการ และด้านราคามี

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น

สนิคา้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามาก ทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ฯ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้

บรกิารอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ พฤตกิรรม ผูบ้รโิภค บรกิาร 
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Abstract 

 

 The research aims to study service marketing mix factors which have effects on satisfaction and 

consumer behavior in using services at The Mega Bangna Shopping Center. Service marketing mix factors 

include physical evidence, place, product, price, promotion, process and people aspects. 

 The sample size of this research were 400 consumers who had bought products and services from 

The Mega Bangna Shopping Center. The data was collected through questionnaires. Percentage, means, 

standard deviation were used for statistical analysis tools. t-test, one-way ANOVA, Least significant difference 

or Dunnett T3 and Pearson product moment correlation coefficient contributed to analyze the hypothesis. 

 Result are that the majority of consumers were female, 31-40 years old, working as private 

organization employees, single, with bachelor’s degree education and average income of 20,000-29,999 Baht 

per month. Overall satisfaction toward all service marketing mix factors are high. The majority of consumers 

preferred using services in Mega Bangna fashion Clothes zone. The average frequency was 3 times per 

month, 2 persons per time and the average spend was 3,262 Baht per month.  

 Consumers with different gender, occupation, marital status, education level and income have 

different service usage behavior spending money on services at 0.01 significance level. Consumers of 

different ages have different service usage spending money on services at 0.05 significance level.  

 There was a very low positive correlation between service marketing promotion and usage 

frequency at 0.01 significance level. There was a low positive correlation between service marketing 

promotion, place, process, price and service usage spending money on services at 0.01 significance level. 

There was a very low positive correlation at the same direction between service marketing product and 

service usage spending money on service at 0.05 significance level. 
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บทนํา 

 บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเอสเอฟ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2537 

ปจัจุบนัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเอสเอฟครองตําแหน่งผูนํ้าดา้นศูนย์การค้า        

ไลฟ์สไตลแ์บบกลางแจง้ของไทยมากว่า 20 ปี พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารดา้นอสงัหารมิทรพัยเ์ฉพาะดา้นและทีด่นิรวมถงึการ

ซือ้กจิการ การพฒันา การบรหิารจดัการ โดยเน้นในเขตในกรุงเทพฯและพืน้ทีเ่ขตเมอืงอื่นๆ ทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ 

 ศนูยก์ารคา้เมกาบางนาเป็นโครงการบนทาํเลทีต่ัง้บนถนนบางนา-ตราด กม. 8 ทีพ่ฒันาโดยบรษิทั เอสเอฟ 

ดเีวลอปเมนท ์จํากดั ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเิวลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) บรษิทั อคิาโน่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั และ บรษิทั เอส.พ.ีเอส. โกลเบลิ  เทรด จาํกดั บรษิทัร่วมทุนน้ีเป็นการผสานแนวทางดําเนินธุรกจิ

ที่ดีที่สุดในระดบัท้องถิ่นเข้ากบัระดับสากล กล่าวคือ ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในท้องถิ่นของสยามฟิวเจอร ์            

ดเีวลลอปเมนท ์ซึง่เป่ียมไปดว้ยประสบการณ์ในการพฒันาและจดัการศูนยก์ารคา้ในประเทศไทย ส่วนความเชีย่วชาญ

ดา้นระหว่างประเทศนัน้เป็นของอคิาโน่ ซึง่บรหิารจดัการเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกีของอเิกยีในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้ซึง่ถอืเป็นสว่นหน่ึงของอเิกยีสโตรก์ว่า 300 แห่งครอบคลุม 36 ประเทศทัว่โลก 

 ศนูยก์ารคา้เมกาบางนา เปิดตวัในวนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ตัง้อยู่ ณ เลขที ่39 หมู่ที ่6 ตําบลบางแกว้ 

อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 โดยทําเลทีต่ัง้ใกลส้นามบนิสุวรรณภูม ิแหล่งศูนยร์วมทีอ่ยู่อาศยั ทัง้นิคม
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อุตสาหกรรม โครงการหมู่บา้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนถงึขนาดเลก็ เช่นบา้นเดี่ยว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส ์บา้นเอื้อ

อาทร ตลอดจนอาคารพาณิชย ์และคอนโดมเินียม การเดนิทางที่สะดวกในการเขา้มาใช้บรกิารศูนยก์ารค้าโดยผ่าน

เสน้ทาง ถนนบางนา-บางปะกง ทางพเิศษบูรพาวถิ ีทางพเิศษสายบางพล-ีสุขสวสัดิ ์(ถนนกาญจนาภเิษก) จงึถอืไดว้่า 

ศูนย์การค้าเมกาบางนา เป็นศูนย์การค้าระดบัภูมิภาคแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่พรัง่พร้อมด้วยสนิค้า 

บรกิาร และความบนัเทงิครบครนัสาํหรบักลุ่มเป้าหมายลกูคา้ภายในรศัม ี120 กโิลเมตร ครอบคลุมทัง้กรุงเทพมหานคร 

และปรมิณฑล จ.สมุทรปราการ และจงัหวดัใกลเ้คยีงเช่น จ.ฉะเชงิเทรา จ.ชลบุร ีจ.อยุธยา จ.สมุทรสาคร 

 ดงันัน้จากการที ่ศูนยก์ารคา้เมกาบางนา ไดว้างตําแหน่งใหเ้ป็น “ศูนยก์ารคา้แห่งความหลากหลาย” เมกา

บางนา จงึมุ่งมัน่นําเสนอแนวความคดิ “ครบครนัทุกสรรพสิง่” ถอืเป็นเสน่หด์งึดูดทีส่าํคญัของเมกาบางนาในฐานะสุด

ยอดแหล่งชอ้ปป้ิงระดบัภูมภิาค บนเน้ือที ่254 ไร่ พืน้ทีใ่ชส้อย 585,000 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ยพนัธมติรหลกั 5 

รายใหญ่อย่างเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์โฮมโปร บิก๊ซ ีโรบนิสนั และอเิกยี และรา้นคา้ชัน้นํากว่า 450 รายและรา้นคา้แบบเปิด 

335 ราย โดยรองรบัรถยนต์ไดถ้งึ 8,000 คนั รถจกัรยานยนต์ 2,200 คนั ภายใต้การออกแบบอย่างสวยงามเรยีงราย

ดว้ยรา้นอาหารใหเ้ลอืกกว่า 100 รา้นในบรรยากาศทัง้แบบในร่มและกลางแจง้ 

 ถงึแมว้่าในปจัจุบนัการลงทุนของบรษิทัต่างชาตใินประเทศเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการขยายตวัอย่างรวดเรว็

ของรา้นคา้ปลกี ดสิเคาน์สโตร ์ ทีม่กีารขยายตวัเปิดบรกิารใหม่อย่างต่อเน่ือง ไดส้รา้งแรงดงึดูดแก่ลูกคา้ใหเ้ขา้ไปใช้

บรกิารไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึลกูคา้มกีารใชจ้่ายซือ้สนิคา้มากขึน้ ทําใหม้กีารแข่งขนัเพิม่ขึน้อย่างรุนแรงในธุรกจิคา้ปลกี 

ซึง่ต้องอาศยัการปรบัตวัอย่างรวดเรว็ แมว้่าจะมกีารขยายตวัของดสิเคาน์สโตรม์ากขึน้ ซึง่กลุ่มน้ีมจีุดเด่นในเรื่องการ

ขายสนิคา้อุปโภคบรโิภคราคาถูก แต่เมื่อดูโดยภาพรวมฐานลูกคา้อยู่คนละกลุ่มกบัศูนยก์ารคา้เมกา บางนา อย่างไรก็

ตาม ถึงแม้ว่าการขยายตวัของกลุ่มดสิเคาน์สโตร์ไม่ส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้าเมกาบางนา เน่ืองจากกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายคนละกลุ่ม แต่ในส่วนของหา้งสรรพสนิคา้และศูนย์การค้าอื่นที่ถูกวางตําแหน่งให้เป็นแหล่งรวบรวมสนิค้า       

และบรกิารแบบครบวงจร เช่นเดยีวกบัศูนยก์ารคา้เมกาบางนา อาทเิช่น เซน็ทรลั เดอะมอลล ์และโรบนิสนั ไดม้กีาร

ปรบัปรุงสว่นประสมการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของศนูยก์ารคา้เมกาบางนาเพื่อแย่งชงิสว่นแบ่งการตลาด

ทีม่แีนวโน้มที่จะขยายตวัเพิม่ขึน้ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะทําการศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของผู้บรโิภค          

ซึง่ถอืเป็นสว่นสาํคญัในการนําไปกาํหนดและปรบักลยุทธใ์นการรองรบัพฤตกิรรม และความตอ้งการของลกูคา้ทีม่คีวาม

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวในช่วงเวลานัน้ๆ เพื่อไม่ให้กลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บรกิารเปลี่ยนใจและ        

เพิม่จาํนวนกลุ่มเป้าหมายทีม่กีารขยายตวัเพิม่ขึน้ตามสภาพแวดลอ้มภายนอกทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าเมกาบางนา จําแนกตามลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของส่วนประสมการตลาดบรกิาร และพฤติกรรมการใช้

บรกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  

 1.  ขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 

  1.1  เพศ  

   1.1.1 ชาย  

   1.1.2 หญงิ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
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  1.2  อายุ  

   1.2.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี  

   1.2.2 21 – 30 ปี  

   1.2.3 31 – 40 ปี  

   1.2.4 41 – 50 ปี  

   1.2.5 51 ปีขึน้ไป  

  1.3  อาชพี  

   1.3.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา  

   1.3.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ  

   1.3.3 พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน  

   1.3.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย  

   1.3.5 พ่อบา้น / แม่บา้น / เกษยีณอายุ  

   1.3.6 อื่นๆ โปรดระบ ุ………….………  

  1.4  สถานภาพสมรส  

   1.4.1 โสด 

   1.4.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั  

   1.4.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  

  1.5  ระดบัการศกึษา  

   1.3.1 ตํ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย  

   1.3.2 มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า  

   1.3.3 อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า  

   1.3.4 ปรญิญาตร ี 

   1.3.5 สงูกว่าปรญิญาตร ี 

  1.6  รายไดต่้อเดอืน  

   1.6.1 10,000 – 19,999 บาท  

   1.6.2 20,000 – 29,999 บาท  

   1.6.3 30,000 – 39,999 บาท 

   1.6.4 40,000 – 49,999 บาท 

   1.6.5 50,000 บาทขึน้ไป  

 2.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสว่นประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 

  2.1  ดา้นลกัษณะทางกายภาพของศนูยก์ารคา้  

  2.2  ดา้นสถานทีต่ัง้ศนูยก์ารคา้  

  2.3  ดา้นสนิคา้ 

  2.4  ดา้นราคา 

  2.5  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

  2.6  ดา้นกระบวนการ 

  2.7  ดา้นบุคลากร  

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา  
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สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา แตกต่างกนั  

 2. ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ลกัษณะทางกายภาพของ

ศูนยก์ารคา้ ดา้นสถานทีต่ัง้ศูนยก์ารคา้ ดา้นสนิคา้ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้น

บุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา   

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ของ อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2541: 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์รวมถงึอายุ เพศ วงจรชวีติของครอบครวั การศกึษา รายไดเ้ป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามสาํคญัต่อ

นักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค์ (Demand) ในตวัสนิค้าทัง้หลาย ผูว้จิยัได้นําแนวคดิของ สุพรรณพงษ์            

ศรบีุญเพง็ (2553) เรื่องพฤตกิรรมและความพงึพอใจของลูกคา้ต่อศูนย์การคา้ เซน็ทรลั บางนา พบว่าผู้มาใช้บรกิาร

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็น

พนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน ซึ่งผลทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาพฤติกรรรมของผู้บรโิภคในศูนย์การค้าอื่นๆ คอื 

พาราไดซป์ารค์ ศรนีครนิทร ์ดเิอม็โพเรีย่ม ชอ้ปป้ิง คอมเพลก็ซ ์ยูเน่ียน มอลล ์แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดน้ับว่า

เป็นขอ้มลูสาํคญัทีจ่ะนําไปสูก่ารกาํหนดกลยุทธด์า้นการตลาด ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ดา้นการส่งเสรมิการขาย

เช่นการนําสนิค้าทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ เช่นเสือ้ผา้ หนังสอื อุปกรณ์เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่ม

คนวยัดงักล่าวใหไ้ดร้บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ ฤดวีรรณ แหวกวาร ี(2550) 

เรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการซือ้สนิคา้ในศูนยก์ารคา้สยามพารากอน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป ใช้เวลาในการตัดสนิใจซื้อสนิค้ามากที่สุด เน่ืองจากมีความพิถีพถิันในการใช้จ่ายเงิน

เพื่อใหไ้ดค้วามคุม้ค่ามากทีส่ดุ ซึง่งานวจิยัทีผู่ว้จิยัไดท้าํการศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ีไดนํ้าทฤษฏ ีดงักล่าวขา้งต้นมาใชใ้น

การวเิคราะหค์วามแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมและความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

ศนูยก์ารคา้เมกาบางนา เพื่อใหส้ามารถวางกลยุทธก์ารตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ทฤษฎีความพึงพอใจ ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ ชวลติ เหล่ารุ่งกาญจน์. (2538: 9 อา้งองิจาก Marnard W. 

Shelly. 1964:139) ได้กล่าวว่าความพงึพอใจต่อการบรกิารจะเกดิขึน้ไดห้รอืไม่นัน้จะต้องพจิารณาถึงลกัษณะการ

ใหบ้รกิารขององคก์ร  ประกอบกบัระดบัความรูส้กึของผูม้ารบับรกิารในมติต่ิางๆ ของแต่ละบุคคล โดยสามารถพจิารณา

ไดจ้ากแนวคดิเกีย่วกบัหลกัการการใหบ้รกิารสาธารณะ (อา้งใน สาโรช ไสยสมบตั.ิ 2534: 39) ดงัน้ี 1. ความเพยีงพอ

ของการบรกิารทีม่อียู่ กบัความต้องการขอรบับรกิาร 2. การเขา้ถงึแหล่งบรกิารไดอ้ย่างสะดวกโดยคํานึงถงึสถานทีต่ัง้ 

และการเดนิทาง 3. ความสะดวก และสิง่อํานวยความสะดวกของแหล่งบรกิาร 4. ความสามารถของผูร้บับรกิารในการ 

ทีจ่ะต้องเสยีค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิาร 5. การยอมรบัคุณภาพของบรกิาร ซึง่ในทีน้ี่รวมถงึการยอมรบัลกัษณะของ         

ผูใ้หบ้รกิารดว้ย ดงันัน้ในการวดัความพงึพอใจต่อบรกิารอาจจะกระทําไดห้ลายวธิดีงัต่อไปน้ี 1. การใชแ้บบสอบถาม         

2. การสมัภาษณ์ 3. การสงัเกต เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมทัง้ก่อนการรบับรกิาร ขณะรบับรกิาร และหลงัการรบับรกิาร 

ทฤษฎสีว่นประสมการตลาดบรกิาร (7Ps) (Services Marketing Mix)  

 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543: 7) กล่าวไวว้่า

ผูบ้รโิภค คอืบุคคลต่างๆ ทีม่คีวามสามารถในการซือ้ (Ability to buy) หรอืทุกคนทีม่เีงนิ นอกจากนัน้ในทศันะของ

นักการตลาดผูบ้รโิภคจะต้องมคีวามเตม็ใจในการซือ้ (Willingness to buy) สนิคา้หรอืบรกิารดว้ยลกัษณะอื่นๆ ของ

ผู้บรโิภคกค็อืผู้บรโิภคบางคนซื้อสนิค้าไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว และในขณะเดยีวกนัก็ยงัมผีู้บรโิภคอกีหลายร้อย

หลายพนัคนซือ้ไปเพื่อขายต่อหรอืใชใ้นการผลติดว้ยการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyze Consumer Behavior) 

เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค โดยใชค้ําถาม 6Ws และ 1H เพื่อทราบถงึ
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ลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค (7Os) คําตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถ

ใชก้ลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถจะตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม     

(ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ 2546: 194 ปรบัปรุงจาก Schiffman; & Kanuk. 2000: 7)[5] ผูป้ระกอบการกจิการ

สรรพสนิคา้ควรตระหนักเสมอว่า การจดับรกิารใหลู้กค้าผูบ้รโิภคนัน้ เพื่อหวงัผลกําไรระยะยาว แต่การจดัการบรกิาร

จําเป็นต้องมคี่าใช้จ่ายสงูจงึต้องเลอืกการบรกิารแก่ลูกคา้ผูบ้รโิภคที่มาซือ้สนิค้าเป็นประจํา และต้องคอยรบัฟงัความ

คดิเหน็หรอืคําร้องเรยีนของลูกค้า ผูง้านวจิยัไดนํ้าแนวคดิของโยธนิ ทฆิมัพรอาภา. (2557)[6] เรื่องส่วนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้า พาราไดซ์ปาร์คศรีนครินทร์ พบว่ากลุ่ม

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบในการไปใช้บริการแผนกศูนย์อาหารและโซนภาพยนตร์ บนัเทงิ โดยเลือกมาใช้บริการ

ศนูยก์ารคา้ในวนัเสาร ์- วนัอาทติย ์ช่วงเวลาทีม่าใชบ้รกิารมากทีสุ่ดคอื 14.01-18.00 น. บุคคลทีม่คีวามสาํคญัต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร คอื ตวัเอง ความถี่โดยเฉลี่ยใช้บริการประมาณ 3 ครัง้ต่อเดือน จํานวนคนที่ไปใช้บริการ

ประมาณ 2 คนต่อครัง้ โดยค่าใชจ้่ายประมาณ 2,772 บาทต่อเดอืน 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาและทาํวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยมาใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้เมกาบางนา โดยไม่

ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้และทําวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยมาใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้เมกาบาง

นา แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วิจยัจงึกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด

ตวัอย่าง ในกรณีทีไ่ม่ทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545: 25-26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความ

ผดิพลาดสงูสดุทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ค่าสดัส่วนประชากร 0.5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ํานวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอย่าง และ

ไดเ้พิม่ขนาดตวัอย่างจงึทําการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างตาม

ความสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้รโิภคซึง่มาใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ เมกาบางนาทีเ่ตม็ใจ และสะดวกใน

การตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยั พบว่า 

 ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 

สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000 – 29,999 บาท ความพงึพอใจทีม่ต่ีอ

ศูนย์การค้าเมกาบางนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกด้านประกอบด้วยด้านสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด        

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานทีต่ัง้ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นราคาตามลาํดบั 

 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มพีฤติกรรมชื่นชอบในการไปใช้บริการแผนกเสื้อผ้าแฟชัน่ เมกาบางนา โดยเฉลี่ยใช้

บริการ ประมาณ 3 ครัง้/เดือน เฉลี่ยจํานวนคนที่ไปใช้บริการประมาณ 2 คน/ครัง้ โดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณ           

3,262 บาท/เดอืน 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใช้บริการศูนย์การค้าฯ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ฯ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามากทศิทางเดยีวกนักบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ฯ ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านสถานที่ตัง้ ดา้นกระบวนการ และด้านราคามี

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น

สนิคา้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามาก ทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ฯ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้

บรกิารอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มต่ีอการใชบ้รกิาร

ศนูยก์ารคา้ เมกาบางนา สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1.  การศกึษาผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา แตกต่างกนั  

  1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา ในดา้นค่าใชจ้่ายใน

การไปใชบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศชายมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่าเพศ

หญิง เน่ืองจากสงัคมไทยผู้ชายเป็นหวัหน้าครอบครวั เลีย้งดูผู้หญิง ผู้ชายจงึมคี่าใชจ้่ายเพื่อสร้างความประทบัใจให้

ผูห้ญิง ลกัษณะรูปแบบการดําเนินชวีติผู้ชายนัน้เน้นการเขา้สงัคม การสงัสรรค์กบัเพื่อนฝงู ทัง้ยงัชอบความทนัสมยั 

ชอบสนิค้าที่มเีทคโนโลยใีหม่ๆ ซึง่ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสงู ซึง่สอดคลอ้งกบั พรทพิย์ วรกจิโภคาทร (2529: 312-315) 

กล่าวว่าคุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงที่แตกต่างกนัส่งผลให้การสื่อสารแตกต่างกนั งานวจิยัทาง

จติวทิยาหลายเรื่องแสดงใหเ้หน็ว่า ผูห้ญงิและผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิ

ทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคมได้กําหนดบทบาท และกจิกรรมของหญิงชายไว้แตกต่างกนั ผู้หญิงจงึมกัเป็นคนที่มี

จติใจอ่อนไหว เจา้อารมณ์ ช่างเลอืก ละเอยีด  

  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา ในดา้นค่าใชจ้่ายใน

การไปใชบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นัน่คอืผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41-50 ปีมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อ

เดอืนในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ เน่ืองมาจากในช่วงอายุ 41-50 ปีนัน้เป็นช่วงอายุทีม่ตีําแหน่งหน้าทีก่ารงานสงู มคีวาม

มัน่คงทางการเงนิ ทาํใหก้าํลงัซือ้มากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่นๆ ประกอบกบัเป็นช่วงอายุทีม่ภีาระรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ จงึมี

ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย การทีก่ลุ่มช่วงอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ฯ แตกต่างกนันัน้ เน่ืองจาก

ในแต่ละช่วงอายุจะมคีวามสมัพนัธข์องข่าวสารและสื่อดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-315) 

ตลอดจนการได้รบัข่าวสารหรือการมีประสบการณ์เชิงบวกต่างๆ จึงมีผลต่อพฤติกรรมสอดคล้องกบังานวิจยัของ          

โยธนิ ฑฆิมัพรอาภา (2557) ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ศนูยก์ารคา้พาราไดซป์ารค์ศรนีครนิทร ์และสพุรรณพงษ์ ศรบีุญเพง็ (2553) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรม

และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการศูนย์การค้า เซ็นทรลั บางนา ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ แตกต่างกนั 

  1.3 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้เมกาบางนา ในดา้นค่าใชจ้่าย

ในการไปใชบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 นัน่คอืผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั /

คา้ขาย /อาชพีอสิระ มค่ีาใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร มากทีส่ดุ เน่ืองจากอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั /คา้ขาย 

/อาชพีอสิระ นัน้ดว้ยลกัษณะอาชพีซึง่มรีปูแบบการใชช้วีติทีม่เีวลาไม่จาํกดั เป็นอสิระ มกีารตดิต่อสือ่สารกบับุคคลอื่นๆ 

มากจงึทําให้มแีนวโน้มการใช้จ่ายต่อเดือนมาก ซึ่งผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัจะนําไปสู่ความจําเป็นและความ

ต้องการของสนิคา้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2539: 41-42) คนทีม่อีาชพีต่างกนัย่อมมี

แนวความคิดและค่านิยมที่มีต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกันออกไป จึงมีผลต่อพฤติกรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
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โยธนิ ฑฆิมัพรอาภา (2557. ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ปารค์ศรนีครนิทร ์ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ศนูยก์ารคา้ฯ แตกต่างกนั 

  1.4  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าเมกาบางนา ในด้าน

ค่าใชจ้่ายในการไปใช้บรกิาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 นัน่คอืผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด / 

หย่ารา้ง /หมา้ย /แยกกนัอยู่มค่ีาใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส /อยู่ดว้ยกนั 

นัน่เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกัน มักซื้อสินค้าเข้าบ้านและซื้อให้กับครอบครัว เช่น           

บุตร หลาน ทาํใหม้ค่ีาใชจ้่ายการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ฯ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด /หย่ารา้ง /หมา้ย /แยกกนั

อยู่ สอดคลอ้งกบั สุพรรณพงษ์ ศรบีุญเพง็ (2553) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและความพงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลั บางนา ผลการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ฯ แตกต่างกนั 

  1.5  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้

เมกาบางนา ในดา้นค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 นัน่คอืผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 50,000 บาท มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนใน

การใช้บรกิารมากที่สุด เพราะผู้มกีารศกึษาด ีมรีายได้สูง จงึมกีําลงัซื้อค่อนขา้งสูงและมีรสนิยมสูงพิถีพิถนัในเรื่อง

สุขภาพ อาหาร การกนิ รูจ้กัเลอืก ชอบสนุกและฟุ้งเฟ้อ สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38-39) การศกึษามี

อทิธพิลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การศกึษาและรายไดเ้ป็นสิง่สําคญัเพราะแบบแผนการใชจ้่ายขึน้อยู่กบัรายไดท้ี่คนม ี

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โยธนิ ฑฆิมัพรอาภา (2557) ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คศรนีครนิทร์ ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา 

และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ฯ แตกต่างกนั 

 2.  ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ลกัษณะทางกายภาพของ

ศูนย์การคา้ ด้านสถานที่ตัง้ศูนย์การคา้ ด้านสนิค้า ด้านราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ และด้าน

บุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เมกาบางนา  

  2.1  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนย์การคา้เมกาบางนา ในด้านความถี่ในการไปใช้บรกิาร ในระดบัตํ่ามาก

ทศิทางเดยีวกนั ทีน่ัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 โดยปจัจยัทีด่งึดูดใหผู้บ้รโิภคมคีวามถี่ในการใชบ้รกิารมากทีสุ่ดคอืมี

การจดักจิกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ วาเลนไทน์ สงกรานต์ ฮาโลวนี ตลอดจนการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธผ่์านสือ่อนิเทอรเ์น็ต ป้ายแบนเนอร ์จอภาพ แผ่นพบัต่างๆ การสง่เสรมิการขายร่วมกบับรษิทัต่างๆ เช่น 

การจบัรางวลัชงิโชค คปูองสว่นลด การสมคัรสมาชกิเพื่อรบัสทิธพิเิศษ การแถมสนิคา้ การแลกซือ้ เป็นตน้ การลดราคา

ในช่วงเทศกาลต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การลดราคากลางปี (Mega Mid Year Sale) เป็นตน้ เน่ืองจากสื่อโฆษณาต่างๆ จะ

กระตุน้ผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูสนิคา้และบรกิาร การนําเสนอสทิธปิระโยชน์ การลดราคา ตลอดจนกจิกรรมพเิศษ

ในช่วงเทศกาลจะสร้างบรรยากาศเพื่อจูงใจผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา                     

(2544: 31-32) กล่าวว่า การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นรูปแบบกจิกรรมการสื่อสารทางการตลาดอกี

รปูแบบหน่ึงทีก่ระตุน้พฤตกิรรมกลุ่มเป้าหมาย โดยการเสนอผลประโยชน์พเิศษแก่ผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้

สนิคา้อย่างรวดเรว็  

  2.2  ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านสถานทีต่ัง้ศูนย์การค้า ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา และดา้นสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารค้า            

เมกาบางนา ในดา้นค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิาร 
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   2.2.1  ดา้นสถานทีต่ัง้ศนูยก์ารคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้เมกาบาง

นา ในดา้นค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าทศิทางเดยีวกนั ทีน่ยัสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 ทัง้น้ี

ปจัจยัทีท่ําให้ผูบ้รโิภคมค่ีาใชจ้่ายในการไปใช้บรกิารมากขึน้เน่ืองจาก ความเหมาะสมของทําเลที่ตัง้ศูนย์การค้าใกล้

ชุมชนและความสะดวกในการเดนิทาง ไป-กลบั (รถส่วนตวั  รถสาธารณะ และรถบสัรบัส่งจากสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข

และอ่อนนุช บางกะปิ) และความเพยีงพอของสถานทีจ่อดรถ สอดคลอ้งกบั ยุพาวรรณ วรรณวานิชย ์(2548: 29-33) 

กล่าวว่า ทีต่ัง้ของผูใ้หบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึ เป็นอกีปจัจยัทีส่าํคญัของตลาดบรกิาร และสอดคลอ้งกบั         

วรีะพล เอีย่มโสภา (2547) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของลูกคา้ต่อศูนยก์ารค้า ดเิอม็โพเรีย่ม ชอ้ปป้ิง 

คอมเพลก็ซ์ พบว่าระดบัความพงึพอใจของผู้บรโิภคมผีลจากปจัจยัการอํานวยความสะดวก และความเพยีงพอของ

สถานทีจ่อดรถ 

   2.2.2  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้เมกาบาง

นา ในดา้นค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าทศิทางเดยีวกนั ทีน่ัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 โดย

ปจัจยัทีส่าํคญัทีท่าํใหผู้บ้รโิภคมค่ีาใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิารมากทีส่ดุคอื มกีารสง่เสรมิการขายร่วมกบับรษิทัต่างๆ เช่น 

การจบัรางวลัชงิโชค คปูองสว่นลด การสมคัรสมาชกิเพื่อรบัสทิธพิเิศษ การแถมสนิคา้ การแลกซือ้ เป็นตน้ รองลงมาคอื

การส่งเสริมการขายร่วมกบับตัรเครดิต และมีการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การลดราคากลางปี 

(Mega Mid Year Sale) เป็นต้น สอดคลอ้งกบั ธรีพนัธ ์โล่หท์องคํา (2544: 31-32) กล่าวว่า การส่งเสรมิการขาย 

(Sales Promotion) เป็นรูปแบบกจิกรรมการสื่อสารทางการตลาดอกีรูปแบบหน่ึงทีก่ระตุ้นพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

โดยการเสนอผลประโยชน์พเิศษแก่ผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้อย่างรวดเรว็ 

   2.2.3  ด้านกระบวนการ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าเมกาบางนา         

ในด้านค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ที่นัยสําคญัทางสถติิระดบั 0.01 โดย

ปจัจยัสําคญัที่ทําให้ผูบ้รโิภคมค่ีาใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิารมากทีสุ่ดคอื บรกิารหลงัการขาย และรองลงมาคอืขัน้ตอน

การสง่สนิคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชวลติ เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538: 9) กล่าวว่าความพงึพอใจต่อการบรกิารจะเกดิขึน้

ไดห้รอืไม่นัน้ จะตอ้งพจิารณาถงึลกัษณะการใหบ้รกิารขององคก์ร  ประกอบกบัระดบัความรูส้กึของผูม้ารบับรกิารในมติิ

ต่างๆ ของแต่ละบุคคล ผู้ประกอบการกิจการสรรพสนิค้าควรตระหนักเสมอว่า การจดับรกิารให้ลูกค้าผู้บริโภคนัน้            

เพื่อหวงัผลกาํไรระยะยาว แต่การจดัการบรกิารจําเป็นต้องมคี่าใชจ้่ายสงูจงึต้องเลอืกการบรกิารแก่ลูกคา้ผูบ้รโิภคทีม่า

ซือ้สนิคา้เป็นประจาํ และตอ้งคอยรบัฟงัความคดิเหน็หรอืคํารอ้งเรยีนของลูกคา้ การบรกิารดงักล่าวมหีลายรูปแบบ คอื 

บรกิารสง่สนิคา้ บรกิารรบัคนืสนิคา้ บรกิารบรรจุหบีห่อสนิคา้  บรกิารรบัฟงัขอ้คดิเหน็เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและสรา้งความ

พอใจกบัลูกค้าในครัง้ต่อๆ ไป บริการซ่อมแซม เช่น โทรทศัน์ รถยนต์ เครื่องไฟฟ้า รวมทัง้การติดตัง้ ปรบัสภาพ

ภายหลงัการขายไปแลว้ บรกิารทางการเงนิ เช่น การใชร้ะบบบตัรเครดติ ทีล่กูคา้ไม่ตอ้งพกเงนิสดตดิตวั 

   2.2.4  ด้านราคา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าเมกาบางนา ในด้าน

ค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าทศิทางเดยีวกนั ทีน่ัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 ทัง้น้ีเน่ืองจาก 

มรีะบบบรกิารชําระเงนิผ่านบตัรเครดติ ราคาของสนิคา้และบรกิารคุม้ค่า มรีาคาถูกกว่าศูนยก์ารค้าอื่น และการแสดง

ราคาชดัเจน ทําให้ผู้บริโภคมคี่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการมากขึ้น สอดคล้องกบั ยุพาวรรณ วรรณวานิชย์ (2548:          

29-33) กล่าวว่า การพจิารณาดา้นราคานัน้จะต้องรวมถงึระดบัราคา ส่วนลด เงนิช่วยเหลอื ค่านายหน้า และเงื่อนไข

การชาํระเงนิ สนิเชื่อการคา้ เน่ืองจากราคามสีว่นในการใหบ้รกิารต่างๆ มคีวามแตกต่างกนั และมผีลต่อผูบ้รโิภคในการ

รับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับจากการบริการโดยเทียบระหว่างราคา และคุณภาพของบริการ และสอดคล้องกับ โยธิน              

ฑิฆมัพรอาภา (2557) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ

ศนูยก์ารคา้พาราไดซป์ารค์ศรนีครนิทร ์พบว่า สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นความเหมาะสมของราคามคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร 
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   2.2.5  ด้านสินค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าเมกาบางนา ในด้าน

ค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการมีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่ามากทิศทางเดียวกนั ที่นัยสําคญัทางสถิติระดบั 0.05 ทัง้น้ี

เน่ืองจากสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศมหีลากหลายใหเ้ลอืก และความหลากหลาย ความทนัสมยัของสนิคา้ บรกิารและ

ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ทําให้ผู้บริโภคมคี่าใช้จ่ายในการไปใช้บรกิารมากขึ้น สอดคล้องกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 

(2546: 63) กล่าวว่า การบรกิารเป็นผลติภณัฑอ์ย่างหน่ึง ทีไ่ม่มตีวัตน (Intangible Product) ไม่สามารถจบัต้องได ้มี

ลกัษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเรว็ ความสบายตวั ความสบายใจ การใหค้วามเหน็ การให้

คาํปรกึษา เป็นตน้ บรกิารจะต้องมคุีณภาพเช่นเดยีวกบัสนิคา้ แต่คุณภาพของบรกิารมาจากหลายปจัจยัประกอบดว้ย 

ทัง้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน ความทนัสมยัของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและต่อเน่ืองของ

ขัน้ตอนการส่งมอบบรกิาร ความสวยงามของสถานที่ รวมถึงอธัยาศยัไมตรขีองพนักงานทุกคน และสอดคล้องกบั

ฤดวีรรณ แหวกวาร ี(2550) ศกึษาเรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอการซื้อสนิค้าในศูนยก์ารคา้สยาม

พารากอนด้านพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง แผนกที่นิยมซื้อบ่อยที่สุดคือ แผนกเสื้อผ้าสตรี สาเหตุสําคัญที่

ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้คอืความหลากหลายของยีห่อ้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ หรอืเพิม่ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามากขึน้ เช่น 

ปจัจัยด้านจิตวิทยา การสื่อสารทางการตลาด รูปแบบการดําเนินชีวิต เป็นต้น ซึ่งหากนําตัวแปรดังกล่าวมา

ทําการศึกษา จะทําให้ทราบถึงปจัจยัหรือความต้องการด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อทศันคติ และพฤติกรรมการใช้บริการ

ศนูยก์ารคา้ 

 2.  ควรทําการศึกษาเปรยีบเทียบการจดัการศูนย์การค้าอื่นๆที่มลีกัษณะใกล้เคยีง และมกีลุ่มเป้าหมาย

เดยีวกนัเพิม่เตมิ เพื่อทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค แลว้นํามาวเิคราะหป์รบักลยุทธ ์เพื่อเป็นการเพิม่ความถี่ใน

การมาใชบ้รกิารใหม้ากยิง่ขึน้ 

 3.  ควรมกีารศกึษาแผลกลยุทธท์างการตลาดทีศ่นูยก์ารคา้เมกาบางนา ควรจะดาํเนินการเพื่อรบัทราบความ

คดิเหน็ผู้บริโภคที่มาใช้บริการเป็นประจํา และเพื่อปรบัปรุงข้อบกพร่อง พร้อมกบัพฒันาศกัยภาพของศูนย์การค้า         

เมกาบางนา ทาํใหส้ามารถรกัษาลกูคา้เดมิ เพิม่จาํนวนลกูคา้และความถีใ่นการมาใชบ้รกิารมากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับ น้ีสํา เร็จ ลุ ล่ว งด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วย เหลือ เ ป็นอย่ างยิ่ ง จาก                           

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ทีก่รุณาสละเวลาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ใหค้าํแนะนํา ขอ้เสนอแนะ

ทีด่ ีแนะแนวความคดิ ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อนํามาปรบัปรุงจนได้สารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์น้ี ผู้วจิยัขอ

กราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ทีก่รุณาให้

ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม   รวมถึงเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และ            

ใหค้าํแนะนําในการทาํวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยใ์นโครงการบรกิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื อบรม 

สัง่สอน ตลอดจนมอบประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั ขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรกิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้ห้

คาํแนะนําและช่วยเหลอื อาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดมีาโดยตลอดระยะเวลาในการศกึษาของผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เขียนและผู้แต่งหนังสอื เอกสารงานวิจัยที่ได้อ้างอิงในงานวิจัยฉบับน้ีทุกท่าน  

รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติบรหิารธุรกจิสําหรบัผู้บรหิาร สาขาการจดัการรุ่น 14 ที่คอยให้คําแนะนํา คําปรกึษา 

ความช่วยเหลอืและน้ําใจทีด่ตีลอดมา 
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 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าสารนิพนธฉ์บบัน้ีจะเป็นประโยชน์ เป็นความรู ้เป็นแนวทางในการศกึษา 

และเป็นกาํลงัใจสาํหรบัผูท้าํวจิยัในอนาคตต่อไป 
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