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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะห์ความ

แตกต่างเป็นรายคู ่ใชก้ารหาค่าความแตกต่างนยัสาํคญัน้อยทีส่ดุ และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ  40 - 49 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

พนกังานบรษิทั  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 

 2.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 

9 ดา้นจํานวนค่าใชจ้่ายทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ เฉลีย่เท่ากบั 2,239.75 บาท และดา้นจํานวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร (ครัง้ต่อ

เดอืน) เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืน 

3.  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์

พระราม 9 โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกดา้นของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรอยู่ใน

ระดบัดี โดยด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การขายโดยใช้พนักงาน การตลาดเชิง

กจิกรรม การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการโฆษณา ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใช้

บรกิาร แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 
 

 

 
__________________________________ 
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2.  การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ในดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ในดา้นคา่ใชจ้า่ยทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3.  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ในด้านการโฆษณา และการส่งเสรมิการขาย มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ในดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มา

ใช้บริการ  โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัตํ่ามาก และตํ่า อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: การสือ่สาร พฤตกิรรม ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

    The purpose of this research was to study Integrated Marketing Communication relating to 

consumer’s behavior on product and services at CentralPlaza Grand Rama9 in Bangkok metropolis. The 

questionnaires were used for 400 consumers to collect data which were analyzed by percentage, mean, 

standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance, pair comparison analysis by Least 

Significant Difference (LSD) and Pearson product moment correlation coefficient; processed by computer 

software package.  

 The research revealed that: 

    1.  The majority of consumers were women, 40-49 years old, single, bachelor degree graduated, 

private company employees, THB 40,001 average monthly income. 

    2.  Consumers’ behavior at CentralPlaza Grand Rama9 on average expense per time was THB 

2,239.75, average shopping frequency was 3 times per month. 

    3.  Consumers’ opinion to overall integrated marketing communication of CentralPlaza Grand 

Rama9 was at good level. Consumers’ opinion to each aspect; found all factors of integrated marketing 

communication was at good level by Sales promotion was  higest score and followed by personal selling, 

event marketing, public relation, direct marketing and advertising respectively. 

 Results of hypotheses testing are as follows: 

        1.  Consumers with different demographic factors which consisted of gender, ages, occupations 

had different consumer’s behavior on product and services at CentralPlaza Grand Rama9 in Bangkok 

Metropolis in term of shopping frequency per month at 0.01, 0.05 and 0.01 statistically significant levels 

respectively. 

 2. Integrated marketing communication: Advertising have very low positively correlation with 

consumer’s behavior on product and services at CentralPlaza Grand Rama9 in Bangkok Metropolis in term of 

purchasing expense per time at 0.05 statistically significant level.  

 3. Integrated marketing communication: Advertising and Sales have positively correlation with 

consumer’s behavior on product and services at CentralPlaza Grand Rama9 in Bangkok Metropolis in term of 

shopping frequency per month by very low level and low levels at 0.01 statistically significant level 

respectively. 
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บทนํา 

 ในปจัจุบนัธุรกจิหา้งสรรพสนิค้าและศูนย์การค้าหรอืธุรกจิค้าปลกีขนาดใหญ่มสีภาวะการแข่งขนัที่รุนแรง 

และแนวโน้มในอนาคตจะมกีารแขง่ขนักนัในดา้นการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคจะทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ 

ทัง้ในดา้นปจัจยัต่างๆ ทางการตลาดทีต่อ้งสือ่ไปยงัผูบ้รโิภคทีต่อ้งมคีวามรวดเรว็และชดัเจนตรงกบักลุ่มเป้าหมายหลกั 

โดยเฉพาะกลุ่มทุนทีเ่ป็นผูนํ้าในธุรกจิดา้นหา้งสรรพสนิคา้และศูนยก์ารคา้อย่าง กลุ่มเซน็ทรลั และกลุ่มเดอะมอลล ์ทีม่ ี

การแขง่ขนัเพือ่ชว่งชงิความผูนํ้าตลาดของธรุกจิดา้นน้ีตลอดมา อกีทัง้ยงัมกีลุ่มทนุใหญ่จากทัง้ในและต่างประเทศเขา้มา

แขง่ขนัอย่างมากดว้ย ดงันัน้จงึทาํใหศ้นูยก์ารคา้เซน็ทรลัฯ มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ในการปรบักลยุทธใ์นดา้นต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิมาก โดยเฉพาะเรื่องของรสนิยม รูปแบบการดําเนินชวีติ 

ลกัษณะการจบัจา่ยใชส้อย ของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ซึง่เป็นศูนยก์ารคา้

ครบวงจรตัง้ที่อยู่บนถนนรชัดาภิเษก ในโครงการแกรนด์ พระราม 9 อนัประกอบไปด้วย ร้านค้า อาคารสาํนักงาน 

ภตัตาคารนานาชาต ิโรงภาพยนตร ์หา้งสรรพสนิคา้ ซูเปอรม์ารเ์กต็ ซึง่ทําเลทีต่ัง้นัน้ถอืว่าเป็นจุดแขง็ของศูนยก์ารคา้

เน่ืองจากตัง้อยู่บนอกีแหล่งธุรกจิหน่ึงของกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาคารทีพ่กัอาศยั และอาคารสาํนักงานจํานวนมากทีม่ี

จํานวนประชากรหนาแน่น อกีทัง้มเีสน้ทางการคมนาคมสะดวกดว้ยถนนรชัดาภเิษกและถนนพระราม 9  รวมทัง้การ

คมนาคมโดยรถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) ทีส่ามารถเชือ่มต่อเขา้สูศ่นูยก์ารคา้ไดโ้ดยตรง รวมทัง้ความหลากหลายดว้ยสนิคา้

ชัน้นํามากมาย ทัง้สนิคา้จากภายในประเทศและสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศ มเีอกลกัษณ์และความโดดเด่นในแบบ

ศูนยก์ารค้าครบวงจรเพยีงหน่ึงเดยีวของถนนรชัดาภิเษกในปจัจุบนั  ดว้ยโอกาสทางการตลาดต่างๆ เหล่าน้ีจงึทําให้

ต้องมกีารรกัษาฐานลูกคา้และเสรมิสรา้งกลุ่มกลุ่มคา้ใหม่ๆ  โดยศูนย์การคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 นัน้

เลง็เหน็ความสําคญัในการเลอืกใช้เครื่องมอืสื่อสารการตลาดในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดแบบครบ

วงจร (Integrated Marketing Communication: IMC) ซึง่ทางผูบ้รหิารและนักการตลาดจะต้องพจิารณาการสื่อสาร

การตลาดแบบครบวงจรน้ีใหม้คีวามเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลติภณัฑ ์คู่แข่งขนั สภาวะการแข่งขนั และสภานการณ์ทาง

เศรษฐกจิในปจัจุบนั เพือ่ทีจ่ะสามารถพฒันาใหศ้นูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ประสบความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมายทางธรุกจิทีต่ัง้ไว ้  

 จากที่กล่าวมาผู้วิจ ัยสนใจที่ศึกษาถึงความสมัพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ณ ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะช่วย

เป็นแนวทางสาํหรบัผูบ้รหิารและนกัการตลาดของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 นําไปปรบัปรุงแกไ้ข

การดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความสภาวการณ์ตลาด และความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั และเพิม่ศกัยภาพใน

การบรหิารจดัการ รวมถงึพฒันาการใหบ้รกิารแก่สนิคา้ใหย้ิง่ขึน้เพือ่รกัษากลุ่มลกูคา้เดมิ และดงึดดูกลุ่มลกูคา้รายใหม่ๆ 

ใหเ้ขา้มาจบัจา่ยใชส้อย หรอืใชบ้รกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 มากยิง่ขึน้ เพื่อครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดใหเ้พิม่สงูขึน้ต่อไปในธรุกจิน้ี 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีทางผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงัน้ี 

 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์อนัประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 2.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า ณ 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1  ชาย 

    1.1.1.2  หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1  20-29 ปี 

    1.1.2.2  30-39 ปี 

    1.1.2.3  40-49 ปี 

    1.1.2.4  50 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1  โสด 

    1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3  หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  อาชพี 

    1.1.5.1  รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.2  พนกังานบรษิทั 

    1.1.5.3  ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

    1.1.5.4  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.6.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

    1.1.6.2  10,001 – 20,000 บาท 

    1.1.6.3  20,001 – 30,000 บาท 

    1.1.6.4  30,001 – 40,000 บาท 

    1.1.6.5  40,001 บาท ขึน้ไป 

  1.2  การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร 

   1.2.1  การโฆษณา (Advertising) 

   1.2.2  การสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) 

   1.2.3  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) 

   1.2.4  การประชาสมัพนัธ ์(Public relations) 

   1.2.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing) 

   1.2.6  การตลาดเชงิกจิกรรม (Event marketing) 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คอื พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 แตกต่างกนั 

  2.  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้

พนักงานขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

 เบลช ์และคณะ  (Belch; & Belch.  2000: 10)[1] ไดก้ล่าวว่า IMC เป็นแนวคดิของการวางแผนการสื่อสาร

การตลาด ซึง่มุง่ทีก่ารสรา้งมลูค่าเพิม่ของแผนการสือ่สารการตลาด และประเมนิบทบาทเชงิกลยทุธข์องเครือ่งมอืสือ่สาร

การตลาดทีห่ลากหลาย เชน่ การโฆษณา (Advertising) การตอบสนองทางตรง (Direct response) การสง่เสรมิการขาย 

(Sales promotion) การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) โดยประสมประสานเครื่องมอืเหล่าน้ีเพื่อใหเ้กดิความ

สอดคลอ้งกนัและมผีลกระทบในการสือ่สารการตลาดสงูสดุ 

 เสร ี วงษ์มณฑา (2540: 28-29) ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 

Communication) วา่หมายถงึ กระบวนการของการพฒันาแผนงานการสือ่สารการตลาดทีต่อ้งใชก้ารจงูใจหลายรปูแบบ

กบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คอื การทีมุ่่งสรา้งพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด โดยการพจิารณาวธิกีารสือ่สารตราสนิคา้ (Brand Contracts) เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเป้าหมายไดรู้จ้กัสนิคา้

ทีจ่ะนําไปสู่ความรูค้วามคุน้เคยและความเชื่อมัน่ในสนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงซึง่ IMC เป็นวธิกีารพืน้ฐานในการสํารวจ 

ตดิต่อสือ่สารกบัผูร้บัขา่วสารทีเ่ป็นเป้าหมาย 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) นักวชิาการไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมไว้

หลายแนวทางดงัน้ี 

  โบว ีฮุสตนั และทลิ (Bovee, Houston; & Thill. 1995: 108)[3] ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่าเป็น

พฤตกิรรมทีป่ระกอบดว้ย การกระทาํทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืก การซือ้ การใชแ้ละการกาํจดัสนิคา้และบรกิาร 

  ชฟิฟ์แมน และคานุค (ศุภร เสรรีตัน์. 2544: 7; อา้งองิจาก Schiffman; & Kanuk. 1994)[4] กล่าวว่า 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกในการแสวงหาสาํหรบัการซือ้การใช ้การประเมนิและการ

จบัจา่ยใชส้อย ซึง่สนิคา้และบรกิารทีเ่ขาคาดหวงัวา่จะทาํใหค้วามตอ้งการของเขาไดร้บัความพอใจ 

  ดารา ทปีะปาล (2542: 3)[5] กล่าววา่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ทีบ่คุคล

หรือกลุ่มบุคคลนําไป เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซื้อ การให้ การบริโภค รวมทัง้กระบวนการตัดสนิใจ           

อนัเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร ความคดิ หรอืประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการความจําเป็นของผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บั

ความพอใจ 

 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 24)[6] ไดก้ล่าวว่า โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior 

model) เป็นการศกึษาพฤตกิรมค่อนขา้งมคีวามสลบัซบัซอ้นเน่ืองจากมตีวัแปรทีม่แีนวโน้มเกีย่วขอ้งกนัและมอีทิธพิล

ต่อกนั ดงันัน้โมเดลต่างๆ จะช่วยกําหนดความคดิเกี่ยวกบัผู้บรโิภคทัง้หมดโดยการกําหนดตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งจะ

อธบิายลกัษณะพืน้ฐานและความสมัพนัธร์ะหว่างกนั โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior model) ทีม่กีาร

นําเสนอและทาํการตรวจสอบ ดงัภาพประกอบ 6 แสดงถงึปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย
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ปจัจยัทีส่าํคญั 2 ประการคอื 1) ตวัแปรภายใน หรอืตวักําหนดเฉพาะของแต่ละบุคคล หรอืปจัจยัดา้นจติวทิยา 2) ตวั

แปรภายนอก หรอืปจัจยัสิง่แวดลอ้มดา้นสงัคมวฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ขอบเขตของเน้ือหาในการวิจยั ขอบเขตการวจิยัในครัง้น้ีมุ่งศกึษาถงึการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ทีม่คีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชก้ารศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้หรอืเคยใชบ้รกิาร ณ 

ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่

แน่นอน  

   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานศกึษาวจิยัคอืผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คย

ซื้อหรือเคย  ใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากร           

ทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูรในการคํานวณหากลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร ดงัน้ี (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2544: 

74)[?] 

 

  สตูร  
2

1 /2
2

( )Z pqn
E

α−=  

 

  เมือ่ n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

   z = ระดบัความเชื่อมัน่ 

   p = ค่าเปอรเ์ซน็ตท์ีค่าดหวงั 

   q = 1 - p 

   E = ความคลาดเคลื่อนสงูสดุทีย่อมใหเ้กดิขึน้ 

 

 สาํหรบักรณีไม่ทราบค่า p และ q มคี่าสงูสุด = p = 0.5 และ q = 0.5 กําหนดให ้α = 0.05 จะได ้z = 0.95 

มคี่าเท่ากบั 1.96  E = 0.05 หรอื 5%  

 

แทนค่าสตูร  n  = 
(1.96)2 (0.5) (0.5)   

(0.05)2   

n  = 384.18  ≈  385 คน  

 จากการคํานวณไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  385 คน โดยเพิม่ตวัอย่างอกี 4% เท่ากบั 15 คน เพื่อป้องกนั

แบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ

งานวจิยั ดงันัน้จงึรวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 คน   

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานศกึษาวจิยัคอืผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้หรอืเคย

ใชบ้รกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่ี

ความสามารถในการตดัสนิใจซื้อและมกีําลงัซื้อด้วยตนเอง โดยจะใช้วธิกีารเกบ็ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จากลูกคา้ทีเ่ขา้มาเดนิในศูนย์การคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ทัง้ในส่วนโซนพลาซาหลกัและ   

โซนรเีทลทาวเวอร ์จนครบจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
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ผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ  40 - 49 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

พนกังานบรษิทั  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 

 2.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 

9 ดา้นจํานวนค่าใชจ้่ายทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ เฉลีย่เท่ากบั 2,239.75 บาท และดา้นจํานวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร (ครัง้ต่อ

เดอืน) เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืน 

3.  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์

พระราม 9 โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกดา้นของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรอยู่ใน

ระดบัดี โดยด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การขายโดยใช้พนักงาน การตลาดเชิง

กจิกรรม การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการโฆษณา ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใช้

บรกิาร แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 
2.  การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ในดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ในดา้นคา่ใชจ้า่ยทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่ามาก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลที่

ไดจ้ากการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้มูลดา้นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบ ถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และรายได้ต่อเดือน แตก ต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าและ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์

พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากปจัจุบันน้ี ผู้บริโภคทัง้ชายและหญิงต่างมีความรู้

ความสามารถในการหารายไดเ้พือ่มาเป็นค่าใชจ้่ายทัง้ในครวัเรอืนและเป็นค่าใชจ้่ายสว่นตวั ทาํใหผู้บ้รโิภคทัง้ชายและ

หญงินัน้ต่างมอีํานาจการซือ้เป็นของตนเอง รวมถงึปจัจุบนัน้ีธุรกจิศูนยก์ารคา้มกีารนําเสนอสนิค้าต่อกลุ่มผู้บรโิภคได้

ครอบคลุมผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิ ทาํใหป้จัจุบนัผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิมกีารจบัจ่ายใชส้อยเพื่อสนิคา้   และบรกิาร

ตามทีต่นเองตอ้งการไดอ้ย่างไม่แตกต่างกนั   

   ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์

พระราม 9 ของผู้บรโิภคในด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใช้บรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายมคีวามถี่มากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทัง้ชายและ

หญงิต่างมวีตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แตกต่างกนัตามความต้องการและอุปลกัษณะของแต่ละเพศ เช่น 

เพศหญงิอาจจะต้องการมาเดนิชมเพื่อผ่อนคลายความตงึเครยีดหรอืต้องการชมสนิคา้เพื่อความเพลดิเพลนิ เพศชาย

อาจจะใชศู้นยก์ารคา้เป็นทีน่ัดพบเพื่อเจรจาทางธุรกจิหรอืนัดพบปะสงัสรรค์กบัเพื่อนตามมุมกจิกรรมต่างๆ เช่น ลาน
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ไอซส์เกต็ มุมกจิกรรมเกีย่วกบัตู้เกมอตัโนมตั ิเป็นต้น จงึทําใหค้วามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ของเพศชาย

มากกวา่ 

  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์

พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากปจัจุบนัน้ี ผูบ้รโิภคทุกกลุ่มอายุต่างมกีารไตร่ตรองในการใช้

จ่ายแต่ละครัง้ โดยมกัจะคาํนึงถงึความคุม้ค่าสงูสดุในแต่ละครัง้ของการใชจ้่าย ลดความฟุ่มเฟือยสรุุ่ยสรุ่ายในการจบัจา่ย

ใช้สอยสนิค้าและบรกิาร ซึ่งอาจจะมสีาเหตุมาจากในช่วงปจัจุบนัน้ีสภาวะเศรษฐกจิมกีารฝืดเคอืง ผู้บรโิภคมีความ

ระมดัระวงัในการใชจ้า่ยมากขึน้กวา่ทีผ่่านมา 

   ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์

พระราม 9 ของผู้บรโิภคในด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใช้บรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัมกัจะมกีจิกรรมและรูปแบบ

การดําเนินชวีติที่แตกต่างกนั โดยจากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 20–29 ปีมคี่าเฉลี่ยในการใช้บรกิาร

ศนูยก์ารคา้ (ครัง้ต่อเดอืน) สงูทีส่ดุ อาจเกดิจากผูบ้รโิภคกลุ่มชว่งอายนุี้นิยมเดนิศนูยก์ารคา้เพื่อการผ่อนคลายมากกว่า

ผู้บรโิภคที่มชี่วงอายุที่มากกว่า ซึ่งโดยมากศูนย์การค้ามกัจะมกีารเสนอสนิค้าและบรกิาร รวมถึงกจิกรรมต่างๆ ใน

ศนูยก์ารคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการกบัผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีคอ่นขา้งมาก 

  1.3  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้า

เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นคา่ใชจ้า่ยต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร และดา้นจํานวนครัง้ต่อ

เดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว้ เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บรโิภคไม่ว่าจะมสีถานภาพสมรสใดๆ ต่างมคีวามรู้ความสามารถในการหารายได้เพื่อใช้จ่าย

สว่นตวัและรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยสาํหรบัครอบครวัทีไ่มแ่ตกต่างกนั รวมถงึปจัจบุนัทกุสถานภาพสมรสต่างกม็อีาํนาจการ

ซื้อในสนิค้าและบริการต่างๆ ได้ตามความต้องการและเหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของตน ซึ่งต่างจากอดีตที่ผู้บริโภคที่มี

สถานภาพสมรสมกัจะคาํนึงถงึค่าใชจ้า่ยสว่นรวมมากกวา่จะคาํนึงถงึความสุขส่วนตน รวมถงึปจัจุบนัน้ีผูบ้รโิภคต่างกม็ี

ภาระหน้าทีใ่นอาชพีการงาน การหารายได ้ทีใ่กลเ้คยีงกนั จงึทาํใหม้ชีว่งเวลาทีต่อ้งจบัจ่ายซือ้สนิคา้และบรกิาร รวมถงึ

การสนองความตอ้งการของตนเองดว้ยวธิกีารต่างๆ ทีไ่มแ่ตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสในปจัจุบนัมกัจะ

ใชเ้วลาต่างๆ ร่วมกนักบัครอบครวั รวมถงึสามารถแบง่ปนัเวลาเพือ่ร่วมกจิกรรมต่างๆ กบัผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดได้

ตามความต้องการของตน ต่างจากอดีตที่ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสมกัจะใช้เวลาทุ่มเทให้กบัครอบครวัมากกว่า

ตนเอง 

  1.4  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้

เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นคา่ใชจ้า่ยต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร และดา้นจาํนวนครัง้ต่อ

เดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้เน่ืองจากปจัจบุนัผูบ้รโิภคแมจ้ะมรีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั แต่ผูบ้รโิภคมคีวามพยายามหารายไดใ้นชอ่งทาง

อื่นๆ เช่น รายไดเ้สรมิจากการทําอาชพีทีส่อง รายไดเ้สรมิจากการทํางานขายตรง รายไดเ้สรมิจากการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ละอนุพนัธ ์จงึทาํใหผู้บ้รโิภคปจัจุบนัน้ีมรีายไดส้งูขึน้มากกว่าเดมิ และปจัจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี

และการเปิดกวา้งในการรบัสือ่ของผูบ้รโิภคกเ็ป็นโอกาสในการเสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีน้่อย

กว่า จงึทําใหผู้้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมอีํานาจในการซือ้สนิคา้และบรกิารทีใ่กลเ้คยีงกนัโดยคํานึงถึง

อรรถประโยชน์สงูสดุในการจบัจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของตน รวมถงึผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา

สงูสดุทีแ่ตกต่างกนันัน้ ต่างกม็รีปูแบบการดาํเนินชวีติเพือ่สรา้งรายไดแ้ละหาความสขุสว่นบคุคลในปจัจบุนัทีไ่ม่แตกต่าง

กนักนั โดยเฉพาะเรือ่งการเปิดรบัสือ่ต่างรวมถงึเทคโนโลยต่ีางๆ เชน่ สือ่โทรทศัน์วทิย ุโซเชยีลมเีดยี เป็นตน้ ทีม่คีวาม

คลา้ยคลงึกนั จงึมกัจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ในแต่ละระดบัการศกึษาทีค่ลา้ยคลงึกนั 
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รวมถึงปจัจุบนัน้ีศูนย์การค้านอกจากเป็นแหล่งจําหน่ายสนิค้าและบรกิารแล้ว ยงัมีความบนัเทิงและกิจกรรมอื่นๆ 

รวมถงึสถานทีใ่นการทาํธุรกรรมทางการเงนิ สถานทีเ่รยีนพเิศษ สถานทีน่ัดพบเพื่อเจรจาทางธุรกจิ ทีม่ากกว่าในอดตี

มาก จงึทาํใหศ้นูยก์ารคา้ในปจัจบุนัสามารถตอบสนองรปูแบบการดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภคไดท้กุกลุ่มอยา่งหลากหลาย  

  1.5  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์

พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคแม้จะมลีกัษณะอาชพีทีแ่ตกต่างกนั และ

อาชพีที่แตกต่างกนันัน้จะมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกนั แต่ผู้บรโิภคในปจัจุบนันัน้มีความ

พยายามในการหารายได ้ ในชอ่งทางอืน่ๆ เชน่ เชน่ การขายตรง การลงทุนในหุน้และอนุพนัธ ์เป็นตน้ เพือ่เสรมิรายได้

ใหก้บัตนเองมากขึน้ จงึทาํใหผู้บ้รโิภคนัน้มกีําลงัซือ้มากขึน้ จงึทําใหม้พีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารทีศู่นยก์ารคา้

ในดา้นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดแ้ตกต่างกนั  

   ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์

พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนันัน้ ต่างกม็รีูปแบบการดาํเนินชวีติ

เพื่อสร้างรายได้และหาความสุขส่วนตนที่แตกต่างกนั ซึ่งจากรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกนัน้ีเอง จึงทําให้

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมชีว่งเวลาในการประกอบกจิกรรมต่างๆ ตามความนิยมของแต่ละบคุคลไดแ้ตกต่างกนัไป 

รวมถงึปจัจบุนัน้ีศนูยก์ารคา้นอกจากเป็นแหล่งจาํหน่ายสนิคา้และบรกิารแลว้ ยงัเป็นแหล่งนัดพบของผูบ้รโิภคเพื่อเจรา

จาทางธุรกจิ ประกอบธุรกรรมทางการเงนิ และใช้พกัผ่อนหย่อนใจที่มากกว่าในอดตีมาก จงึทําใหผู้้บรโิภคที่มอีาชพี

แตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารแตกต่างกนั โดยงานวจิยัน้ีนัน้พบวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั

มคีา่เฉลีย่ในดา้นจาํนวนครัง้ทีม่าใชบ้รกิารมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีอาจจะศนูยก์ารคา้ เป็นทีพ่บปะลกูคา้ หรอื

ทมีงานเพื่อเจรจาทางธุรกจิ รวมถึงใช้มาซื้อสนิค้า ใชบ้รกิารต่างๆ ประกอบธุรกรรมต่างๆ เช่น ธุรกรรมทางการเงนิ 

เพือ่ใชใ้นการสง่เสรมิธรุกจิของตน รวมถงึใชศ้นูยก์ารคา้เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจตามทีต่นเองต้องการเช่น ชมภาพยนตร ์

ใชบ้รกิารสปา เสรมิสวย เสรมิความงาม เป็นตน้  

  1.6  ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้า

เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นคา่ใชจ้า่ยต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร และดา้นจํานวนครัง้ต่อ

เดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้เน่ืองจากปจัจบุนัผูบ้รโิภคแมจ้ะมรีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั แต่ผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มต่างกม็คีวามระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช้

สอยมากขึ้น อาจจะคํานึงถึงประโยชน์และความจําเป็นเพื่อการจบัจ่ายใช้สอยสนิค้าและบริการ มากกว่าในอดตีอนั

เน่ืองมาจากในปจัจุบนัน้ีมสีภาพทางเศรษฐกจิทีฝื่ดเคอืงทาํใหผู้บ้รโิภคมกีารวางแผนทางการเงนิเพื่อใหต้นเองสามารถ

ใชจ้่ายไดโ้ดยไม่สรา้งภาระในอนาคตซึง่มคีวามไม่แน่นอน รวมถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนสงูเองกม็คีวามระมดัระวงั

และใชจ้า่ยแต่ในสิง่จาํเป็นมากยิง่ขึน้กวา่เดมิ จงึทาํใหไ้มพ่บความแตกต่างในพฤตกิรรมในการมาใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค

ในดา้นค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ รวมถึงปจัจุบนัผูบ้รโิภคนัน้มกีารเปิดรบัสื่อเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มามาก โดยเฉพาะสื่อ

โซเชยีลมเีดยีจงึทาํใหผู้บ้รโิภคแต่ละกลุ่มรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั สามารถรบัทราบขอ้มลูขา่วสารไดใ้กลเ้คยีงกนั จงึทาํใหม้ี

รูปแบบการดําเนินชวีติที่ไม่แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคนัน้มกัจะสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรบัของกลุ่ม

สงัคมทีต่นอยู่ จึงทําให้มกีิจกรรมต่างๆ ที่คล้ายคลึงกนัตามความเหมาะสมกบักลุ่มผู้บรโิภค รวมถึงศูนย์การค้าใน

ปจัจุบนันัน้มกัเป็นสถานที่นัดพบและทํากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัของผู้บรโิภค เพราะศูนย์การค้าในปจัจุบนัสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มคีวามหลากหลายได้ตามความต้องการนัน้ๆ จงึทําให้ความถี่ในการเขา้ใช้

บรกิารศนูยก์ารคา้และศนูยก์ารคา้ต่างๆ ของผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนคลา้ยคลงึกนั  
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 2.  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดย

พนกังาน การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

  การโฆษณาโดยรวม และรายขอ้ย่อยในดา้นการโฆษณา พบว่าการโฆษณาโดยรวมและรายขอ้ย่อย ใน

รายข้อใบปลิว แผ่นพบัที่แจก ณ จุดประชาสมัพนัธ์ มีความสวยงาม ดึงดูดใจ ให้เข้ามาซื้อสนิค้าหรือใช้บริการ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าและบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าและบรกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอืเมือ่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั

ด้านการโฆษณามากขึ้น จะมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของ

ผู้บริโภคในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อสินค้าและบริการเพิม่ขึ้นในระดับตํ่ ามาก ส่วนรายข้ออื่นๆ นัน้ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าและบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้า่ยต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ยงัใหค้วามสาํคญักบั

การโฆษณา โดยเมื่อมีการโฆษณาที่มีความน่าสนใจสามารถติดต่อสื่อสารถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รบั ทําให้

ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้งึคุณค่าของสืง่ทีต่อ้งการสือ่สาร ซึง่จะสามารถทาํใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร

ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อสนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการโฆษณาด้วยใบปลวิ แผ่นพบัที่แจก ณ จุด

ประชาสมัพนัธ ์จะสามารถช่วยดงึดดูใจใหผู้บ้รโิภคเขา้ไปเยีย่มชมและซือ้สนิคา้และบรกิารมากขึน้  

  สาํหรบัดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารนัน้ พบว่าดา้นการโฆษณาโดยรวม และรายขอ้

ย่อยในดา้นการโฆษณา ไดแ้ก่ รายขอ้การโฆษณารายการส่งเสรมิการขาย ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ นิตยสาร 

ดงึดูดใจ ใหท้่านซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิาร รายขอ้ใบปลวิ แผ่นพบัทีแ่จก ณ จุดประชาสมัพนัธ ์มคีวามสวยงาม ดงึดูดใจ 

ให้เขา้มาซื้อสนิค้าหรอืใช้บริการ และรายขอ้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดตัง้บนอาคารศูนย์การค้า ชดัเจน สวยงาม 

ดึงดูดใจ ให้เกิดการซื้อสนิค้าหรือใช้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้า

เซน็ทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัดา้นการโฆษณามากขึน้ จะมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร 

ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผู้บรโิภคในดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ใน

ระดบัตํ่ามาก สว่นรายขอ้อื่นๆ นัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แก

รนด์ พระราม 9 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจํานวนครัง้ต่อเดือนในการเข้ามาใช้บริการ ทัง้น้ี

เน่ืองมาจากผู้บริโภคนัน้ยงัให้ความสําคญักบัการโฆษณา โดยเมื่อทางศูนย์การค้า หรือทางห้างสรรพสนิค้ามีการ

โฆษณาทีส่ามารถดงึดดูใจ และสามารถตดิต่อสื่อสารถงึประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั จนสามารถโน้มน้าวใจผูบ้รโิภคมี

ตระหนกัในเน้ือหาของการโฆษณานัน้และสามารถทาํใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารในดา้นจาํนวนครัง้

ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร โดยเฉพาะการโฆษณาทีเ่กีย่วกบัรายการส่งเสรมิการขาย ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

วทิย ุและนิตยสาร ทีจ่ะสามารถกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้  

  การส่งเสริมการขายโดยรวม และรายขอ้ย่อยในด้านการส่งเสรมิการขาย พบว่าการส่งเสรมิการขาย

โดยรวมและรายขอ้ย่อยของการสง่เสรมิการขายทุกรายขอ้นัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร 

ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นคา่ใชจ้า่ยต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้

และบรกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ใหค้วามสาํคญักบัจุดประสงคใ์นการใช้

จ่ายสนิค้าโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเพื่อซื้อสนิค้าและบรกิารมากกว่าจะจบัจ่ายใช้สอยเพราะรายการ

ส่งเสริมการขาย โดยรายการส่งเสริมการขายอาจจะช่วยให้ผู้บริโภคมีการเพิม่ความถี่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า        
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มากขึน้ แต่จะไม่มผีลต่อยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าและบรกิาร โดยผู้บรโิภคจะคํานึงถึงปจัจยัอื่นๆ มากกว่าการ

สง่เสรมิการขาย  

  สาํหรบัดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารนัน้ ดา้นการส่งเสรมิการขายโดยรวม และรายขอ้

ย่อยในด้านการส่งเสรมิการขาย พบว่าการส่งเสรมิการขายโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนใน

การเขา้มาใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สาํหรบัรายขอ้ยอ่ย ในรายขอ้รายการสง่เสรมิการขาย แลกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เมื่อซือ้

สนิคา้ตรงตามขอ้กาํหนด สามารถดงึดดูใจใหท้า่นเขา้ร่วมรายการ รายขอ้รายการสง่เสรมิการขาย ลดราคาพเิศษเมื่อใช้

บตัรเครดติทีร่่วมรายการ ดงึดดูใจใหท้่านซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ขา้ร่วมรายการ รายขอ้รายการส่งเสรมิการขาย ไดร้บั

สนิค้าแถมเมื่อซื้อสินค้าตรงตามข้อกําหนด ดึงดูดใจให้ท่านเข้าร่วมรายการ และรายข้อรายการส่งเสริมการขาย 

ประเภทลดราคา เช่น Midyear sale มคีวามดงึดดูใจใหท้า่นเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจาํนวน

ครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใช้บรกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัตํ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัดา้นการส่งเสรมิการขายมากขึน้ 

จะมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในดา้นจํานวนครัง้ต่อ

เดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ยงัใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสรมิการขาย 

โดยเมื่อมกีารส่งเสรมิการขายทีม่คีวามน่าสนใจ สามารถเขา้ถึงความต้องการของผูบ้รโิภคได ้กระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิ

ความสนใจและเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าและบริการที่เสนอ ก็จะทําให้ผู้บริโภคนัน้มีการเข้ามาใช้บริการ

ศูนยก์ารค้าฯ มากขึน้ โดยเฉพาะรายการส่งเสรมิการขายดว้ยการแลกซื้อสนิคา้ราคาพเิศษ และการลดราคาพเิศษที่

ร่วมกบับตัรเครดตินัน้จะสามารถดงึดดูใจใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารขึน้  

  การขายโดยพนักงานโดยรวม และรายข้อย่อยในด้านการขายโดยพนักงาน พบว่าการขายโดย

พนกังานโดยรวมและรายขอ้ย่อยของการขายโดยพนักงานทุกรายขอ้นัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ใน

การซือ้สนิคา้และบรกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ใหค้วามสาํคญักบัปจัจยั

อืน่ๆ ในการตดัสนิใจใชจ้า่ยสนิคา้และบรกิารมากกกวา่ โดยปจัจยัดา้นการขายโดยพนกังานอาจจะสรา้งความพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิาร แต่ไม่ไดช้่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเพิม่ค่าใชจ้่ายหรอืลดค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้และบรกิาร โดยเฉพาะ

ปจัจุบนัน้ีผู้บรโิภคมกัจะคํานึงถึงความจําเป็นในการจบัจ่ายใช้สอยค่อนขา้งมาก เน่ืองจากอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ฝืดเคอืง  

  สาํหรบัดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารนัน้ ดา้นการขายโดยพนกังานโดยรวม และรายขอ้

ยอ่ยในดา้นการขายโดยพนกังาน พบวา่การขายโดยพนกังานโดยรวมและรายขอ้ย่อยของการขายโดยพนกังานทุกราย

ขอ้นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ี

เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้มกัจะคาํนึงถงึจุดประสงคแ์ละความพงึพอใจสว่นตวัมากกว่าจะคํานึงถงึปจัจยัดา้นการขายโดย

พนักงาน แม้จะพงึพอใจในการบรกิารจากพนักงานแต่กไ็ม่ไดส้ามารถดงึดูดใหผู้้บรโิภคเขา้มาใช้บรกิารศูนย์การคา้ฯ 

มากขึน้  

  การประชาสัมพนัธ์โดยรวม และรายข้อย่อยในด้านการประชาสมัพันธ์ พบว่าการประชาสมัพนัธ์

โดยรวมนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซี่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ส่วนรายขอ้ย่อยนัน้มเีพยีงรายขอ้ศูนย์การค้าฯ เป็นผูส้นับสนุน รายการ
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สง่เสรมิสงัคมทางโทรทศัน์ และวทิยุ เช่น รายการแจ๋ว ตอน BKK Pet Charity, รายการวนัคุม้ครองโลก (Earth Hours) 

เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัศนูยก์ารคา้ฯ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้

เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า ซีง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่น

รายขอ้อืน่นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ใชเ้หตุผลความต้องการส่วนตวัในการในการตดัสนิใจ

เรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าและบรกิารมากกว่า โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการจ่ายค่าสนิค้าและบริการนัน้ว่าได้

อรรถประโยชน์ตามทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัไว ้แมก้ารประชาสมัพนัธจ์ะเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัศูนยก์ารคา้ฯ ที่

ผูบ้รโิภคคาํนึงถงึ แต่กไ็มไ่ดส้ง่ผลพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในดา้นคา่ใชจ้า่ยต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร  

  สาํหรบัด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารนัน้ ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยรวม และรายขอ้

ย่อยในดา้นการประชาสมัพนัธ ์พบว่าการประชาสมัพนัธโ์ดยรวมนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนใน

การเขา้มาใชบ้รกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนรายขอ้ย่อยนัน้มี

เพยีงรายขอ้การจดักจิกรรมพเิศษเพื่อสงัคมภายในศูนยก์ารคา้ เช่น กจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา กจิกรรมวนัสงกรานต ์

วนัครสิต์มาส สามารถดงึดูดใจให้ท่านเขา้มาใช้บรกิารศูนย์การค้าฯ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืน

ในการเขา้มาใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้รายขอ้อืน่นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้คํานึงถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้

มาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ฯ มากกวา่ภาพลกัษณ์ทีด่จีากการประชาสมัพนัธข์องศนูยก์ารคา้ฯ โดยจากงานผลวจิยันัน้ ทาง

ผูบ้รโิภคนิยมมาใชบ้รกิารศูนย์การคา้ฯ ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการรบัประทานอาหารต่างๆ ในศูนย์การคา้ เพื่อการซื้อ

สนิคา้ต่างๆ ทัง้จากดพีารท์เมน้สโตรแ์ละรา้นคา้เชา่ เพือ่นดัพบเพือ่น เป็นตน้ และเหตุผลทีส่าํคญัทีส่ดุทีท่างผูบ้รโิภคมา

ใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้นัน้ กค็อืใกลบ้า้น ใกลท้ีท่าํงาน และเดนิทางสะดวกดว้ยคมนาคมหลากหลาย ซึง่มสีว่นน้อยมากที่

ตอบวา่มาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้เพราะภาพลกัษณ์และชือ่เสยีงของศนูยก์ารคา้  

  การตลาดทางตรงโดยรวม และรายขอ้ย่อยในดา้นการตลาดทางตรง พบว่าการตลาดทางตรงโดยรวม

นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซีง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ส่วนรายขอ้ย่อยนัน้มเีพยีงแคตตาลอ็ก / นิตยสาร/ จดหมายส่งเสรมิการขายทีส่่งถึง

ลกูคา้ทางอเีมลม์คีวามน่าสนใจสามารถดงึดดูใจใหท้า่นเขา้มาใชบ้รกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการ

ซือ้สนิคา้และบรกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า ซีง่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ส่วนรายขอ้อื่นนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผู้บรโิภคนัน้ให้ความสําคญักบัคํานึงถงึ

วตัถุประสงค์และความจําเป็นในการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบริการโดยเฉพาะจํานวนเงินที่จะต้องเสยีไปนัน้ควรจะ

สอดคลอ้งกบัสิง่ทีท่างผูบ้รโิภคคาดหวงัไว ้ทัง้น้ีผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมทีางเลอืกในการซือ้สนิคา้และบรกิารทีห่ลากหลาย

จงึทําใหผู้้บรโิภคคํานึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุดตามที่ตนเองต้องการมากกว่าปจัจยัทางการตลาดทางตรงโดยรวม มี

เพยีงการตลาดทางตรงบางสว่นทีท่าํใหล้กูคา้เพิม่การจบัจ่ายใชส้อยบา้งคอืการตลาดทางตรงทีส่ง่ถงึลกูคา้ทางอเีมล ์ที่

เน้ือหาในอเีมลท์ีอ่าจจะเป็น แคตตาลอ็ก นิตยสาร หรอืจดหมายสง่เสรมิการขายนัน้จะตอ้งน่าสนใจและดงึดดูใจใหล้กูคา้

เขา้มาใชบ้รกิารและสามารถกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมกีารใชจ้า่ยสนิคา้และบรกิารมากยิง่ขึน้  

  สาํหรบัด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารนัน้ ด้านการตลาดทางตรงโดยรวม และรายขอ้

ย่อยในด้านการตลาดทางตรง พบว่าการตลาดทางตรงโดยรวมนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และ

บรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนใน
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การเขา้มาใชบ้รกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซีง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนรายขอ้ย่อยนัน้มี

เพยีงรายขอ้แคตตาลอ็ก / นิตยสาร/ จดหมายสง่เสรมิการขายทีส่ง่ถงึลกูคา้ทางอเีมลม์คีวามน่าสนใจสามารถดงึดดูใจให้

ทา่นเขา้มาใชบ้รกิาร และรายขอ้การสง่บตัรเชญิพเิศษในการเปิดตวัสนิคา้และบรกิารใหม่ สาํหรบัลูกคา้พเิศษ สามารถ

ดงึดดูใจใหท้า่นเขา้มาใชบ้รกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์

พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า ซีง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ รายขอ้อื่นนัน้ไม่มี

ความสมัพนัธ์ใดๆ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผู้บรโิภคนัน้ให้ความสําคญักบัวตัถุประสงค์ในการเขา้ไปใช้บรกิารศูนย์การค้าฯ 

ตามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากกวา่จะคาํนึงถงึปจัจยัทางการตลาดทางตรงทัว่ๆ ไป เชน่ การสง่รายการสง่เสรมิการขายถงึ

ลกูคา้ทัง้ทางไปรษณีย ์อเีมล ์และ SMS โดยมเีพยีงการสง่บตัรเชญิลกูคา้พเิศษเพือ่การเปิดตวัสนิคา้และบรกิารใหม ่ทีม่ี

ความน่าสนใจและสินค้านัน้ตรงกับเป้าหมายกับกลุ่มผู้บริโภค ก็จะสามารถเพิม่ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ

ศนูยก์ารคา้ของผูบ้รโิภคไดบ้า้ง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอืเมือ่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัดา้นการสง่เสรมิ

การขายมากขึน้ จะมพีฤติกรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของผูบ้รโิภคใน

ดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใช้บรกิารเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผู้บรโิภคนัน้ยงัใหค้วามสาํคญักบั

การส่งเสรมิการขาย โดยเมื่อมีการส่งเสรมิการขายที่มีความน่าสนใจ สามารถเขา้ถึงความต้องการของผู้บรโิภคได ้

กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและเกดิความตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่สนอ กจ็ะทาํใหผู้บ้รโิภคนัน้มกีารเขา้

มาใช้บรกิารศูนย์การค้าฯ มากขึน้ โดยเฉพาะรายการส่งเสรมิการขายด้วยการแลกซื้อสนิค้าราคาพเิศษ และการลด

ราคาพเิศษทีร่่วมกบับตัรเครดตินัน้จะสามารถดงึดดูใจใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารขึน้  

  การตลาดเชิงกิจกรรมโดยรวม และรายข้อย่อยในด้านการตลาดเชงิกิจกรรม พบว่าการตลาดเชิง

กจิกรรมโดยรวมนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซี่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนรายขอ้ย่อยนัน้มเีพยีงรายขอ้ การจดักจิกรรมต่าง ๆ เช่น Mini 

Concert, Mee & Greet, Singing Contest มคีวามน่าสนใจและสามารถดงึดดูใจใหท้า่นเขา้มาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ ทีม่ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าและบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อสนิค้าและบริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ใน

ความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า ซีง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นรายขอ้อืน่นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธ์ใดๆ ทัง้น้ี

เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัอืน่ๆ สาํหรบัคา่ใชจ้่ายเพื่อการใชจ้่ายสนิคา้และบรกิารในศูนยก์ารคา้ฯ 

มากกว่าใหค้วามสาํคญักบัการตลาดเชงิกจิกรรม โดยปจัจุบนัน้ีลูกคา้จะคํานึงถงึความคุม้ค่ากบัเมด็เงนิทีจ่ะต้องเสยีไป

เพื่อการจบัจ่ายใชส้อยว่ามคีวามคุม้ค่าและสอดคลอ้งกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัไวห้รอืไม่ เน่ืองจากปจัจุบนัน้ีผูบ้รโิภคมี

ทางเลอืกมากมายในการจบัจ่ายใชส้อย แมจ้ะมกีจิกรรม ต่างๆ เช่น Mini Concert, Singing Contest หรอื Meet & 

Greet ทีส่ามารถดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ แต่กส็ง่ผลต่อยอดคา่ใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคเพยีงเลก็น้อย  

  สาํหรบัดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิารนัน้ ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมโดยรวม และราย

ขอ้ย่อยในดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม พบว่าการตลาดเชงิกจิกรรมโดยรวมนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ

สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจาํนวนครัง้ต่อ

เดอืนในการเขา้มาใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซีง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นรายขอ้

ย่อยนัน้มเีพยีงรายการจดักจิกรรมพเิศษเฉพาะของแต่ละร้านค้า เช่น การจดังานเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ของร้านค้า มี

ความน่าสนใจและดงึดดูใจใหท้่านเขา้ร่วมกจิกรรมพเิศษและใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจาํนวนครัง้ต่อ

เดอืนในการเขา้มาใช้บรกิาร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นรายขอ้อืน่นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ใหค้วามสาํคญักบั
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เหตุผลทีท่างผูบ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารมากกวา่เขา้มาใชบ้รกิารเพราะทางศนูยก์ารคา้ฯ จดักจิกรรม เน่ืองจากผูบ้รโิภคที่

ตอบแบบสอบถามจากงานวจิยัฉบบัน้ีนัน้มกัจะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ เพราะใกล้สถานที่ทํางาน ใกล้บ้าน 

เดนิทางสะดวกดว้ยคมนาคมหลากหลาย จงึอาจจะเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลใหผู้บ้รโิภคนิยมเขา้มาใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้ฯ เพื่อ

การจบัจ่ายใชส้อยซือ้สนิคา้และบรกิารทีต่้องการ เพื่อการนัดพบปะเพื่อนฝงู แฟน และผูร่้วมธุรกจิ เน่ืองจากเดนิทาง

สะดวกสบาย รวมถึงใช้เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดของผู้บริโภค มีเพียงกิจกรรมการจัดงานเปิดตัว

ผลติภณัฑใ์หม่ของรา้นคา้ทีน่่าสนใจและดงึดูดใจ ตรงกบักลุ่มเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคที่

สามารถเพิม่การเขา้มาใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคมากขึน้  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัควรจะพจิารณาถงึตวัแปรอื่นๆ ที่มผีลกระทบต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ

สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ของผูบ้รโิภค เช่น ทศันคต ิคุณค่าตราสนิคา้ ส่วนประสม

ทางการตลาด ความภกัด ีเป็นตน้ 

 2. ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาเกีย่วขอ้งกบัศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 ดงันัน้ในการศกึษา

วจิยัครัง้ต่อไปควรจะลองศกึษากบัห้างสรรพสนิค้า หรอืศูนย์การค้าอื่นๆ โดยเฉพาะศูนย์การค้าที่อยู่ในต่างจงัหวดั 

เน่ืองจากทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั ค่อนข้างมีความแตกต่าง

หลากหลายกนัไป  

 3. ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ถา้หากนําเรือ่งการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรมาศกึษาอกี ผูว้จิยัจะตอ้ง

คาํนึงถงึปจัจยัของการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรในแต่ละดา้นมาศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ เน่ืองจาก

การสื่อกสารตลาดแบบครบวงจรนัน้มปีจัจยัและองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละธุรกจิ และการสื่อสารการตลาด

นัน้เป็นทฤษฎทีีส่ามารถปรบัเปลีย่นและประยกุตไ์ดต้ามกระแสของสงัคมและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงของธรุกจิ  

 4. ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพที่วเิคราะห์และสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั เน่ืองจากจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพของธรุกจิหา้งสรรพสนิคา้ต่อไปในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารยท์ีป่รกึษา            

สารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาใหค้ําปรกึษาและแนะนําทีม่คีุณค่าช่วยเหลอือกีทัง้ยงัดูแลตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ใน

การวจิยัฉบบัน้ีนบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินการจนสาํเรจ็เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความ

กรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูไวณ้โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา  สริกุิตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณา

เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์

และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคณุภาพของเครือ่งมอืและใหค้าํแนะนําในการวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกท่านที่ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจ ัยด้วยความเมตตา               

ดว้ยดเีสมอมา  

 ขอขอบคุณศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม 9ที่อนุญาตให้เกบ็แบบสอบถามพร้อมทัง้ความ

ชว่ยเหลอืและเอือ้เฟ้ือในดา้นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานวจิยั 

 ขอขอบคุณพี่บอม พี่ตา น้องขวญั ที่เป็นกลัยาณมติรตลอดมาและเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ได้ใหค้ําแนะนําและ

ส่งเสรมิกําลงัใจตลอดมา  นอกจากน้ียงัมผีู้ที่ให้ความร่วมมอืช่วยเหลอือกีหลายท่าน ซึ่งผู้วจิยัไม่สามารถกล่าวนาม           

ในทีน้ี่ไดห้มด จงึขอขอบคุณทกุทา่นเหล่านัน้ไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผู้วจิยัขอมอบให้กบับดิามารดา และครูบาอาจารย ์       

ทุกท่านรวมถึงผู้มีส่วนช่วยเหลือในทุกอย่างที่ทําให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลงได้ถ้าหากมีความผิดพลาดใดผู้วิจัย            

ขอน้อมรบัดว้ยความเตม็ใจประโยชน์ทีเ่กดิผูว้จิยัขอมอบใหก้บัผูท้ีม่สีว่นร่วมทุกท่าน 
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