
217 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าทีศู่นย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตีว้ัน 

(MARKETING MIX FACTORS RELATING FOR BUYING DECISION IN 

TERMINAL 21 SHOPPING MALL) 

ขวญัชนก เจริญสุข0

1 ดร.ณกมล จนัทร์สม1

2 

--------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น

การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จากกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 400 คนใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์การการทดสอบค่�า T-Test การวิเคราะห์�ความ

แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) ซ่ึง

ผลการวิจยั พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี

อายุ 20 – 29 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน / รับจา้ง และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือ

เท่ากบั 10,000 บาท ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว ่า 

ผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยั

ดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

ราคา ตามลาํดบั ประกอบกบัความคิดเห็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัโดยรวมต่อในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ มีการ

พิจารณาถึงความพึงพอใจหลงัจากซ้ือสินคา้ เพื่อใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ในคร้ังต่อไป , มีความคิดที่จะแนะนาํให้ผูอื้่น

เลือกซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั , มีการศึกษา และเปรียบเทียบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีการขายตามร้านต่างๆในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ ,  มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ี

วนั  โดยพ ิจารณาถึงประโยชน์ของสินค า้และ ,  ม ีการตดัสินใจซื้อสินค า้ ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดยพิจารณาถึงความจาํเป็นในการใช้ ตามลาํดบั 

เม่ือทาํการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัจาํแนกตาม  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05 โดย

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั    

  

Abstract 

The study aimed primarily to compare and study the The marketing mix 

factors relating for buying decision in Terminal 21 shopping mall. The 

questionnaires were used to collect data from 400 consumers who had bought 

products from Terminal 21 shopping mall. Various statistical techniques were 

utilized to analyze the data such as t-test, One – Way ANOVA, and Pearson 

Correlation. The result found that the majority of consumers were female, 20-29 

years old, graduated in bachelor degree, private company employee, and having 
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lower 10,000 baht average income per month. The opinion toward the overall of 

buying decisions at Terminal 21 shopping mall at high level. When considered 

in each, they have considered to satisfy after buying the product in the nex time, 

they will suggest the people to buy a shopping center terminal methanol show. 

Today, education and information about products the product at Terminal 21 

shopping mall , they have to search abd compare the various stores in the 

shopping center before making a purchase, they have considered the benefits of 

the product, they have decided to purchase by concerning the need for using. 

And the consumers who differed in different in gender, age, education, occupation 

and income per month had no influence on buying decision in Terminal 21 at 0.05 

statistically significant level. Therefore the relationship between the marketing mix 

factors were related to the the buying decision in Terminal 21 shopping mall overall 

at statistically significant level of 0.05 

KEYWORDS : TERMINAL 21 SHOPPING MALL    

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

รูปแบบของห้างสรรพสินคา้ในปัจจุบนั มุ่งเน้นความหรูหราครบครันของ

สินคา้ท่ีหลากหลาย และมุ่งเนน้จบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีกาํลงัซ้ือสูงๆเป็นหลกั แต่จริงๆ

แล้ว ตลาดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือวยัรุ่น ยงัเป็นตลาดสําคญัของการจบัจ่าย 

โดยเฉพาะในหมวดของสินคา้แฟชัน่ โดยเฉพาะกลุ่ม บริเวณรถไฟฟ้า ซ่ึงในปัจจุบนั

ถือไดว้า่กลายเป็นแหล่งท่ีมากไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย  

ในเดือนตุลาคม พ.ศ 2554 ทางบริษทั แลนด์ แอน เฮา้ส์ จาํกดั และ บริษทั 

สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้ปิดดาํเนินการศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ดว้ยคอนเซปต์ “ท่าอากาศยานแห่งการช้อปป้ิง” โดยใช้งบประมาณการลงทุนกว่า 

6,000 ลา้นบาท ยา่นใจกลางอโศก ซ่ึงสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆทั้งFashion, Food & 

Film ความบนัเทิงครบอรรถรส เพื่อใหเ้หมาะแก่การเป็น Urbanation ทั้งน้ีมีร้านคา้ 

600 ร้านอีกทั้งยงัสัญจรง่ายดว้ยเส้นทาง BTS และ MRT  
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ถึงแมว้า่การขยายตวัของกลุ่มของหา้งสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้อ่ืนท่ีถูกวาง

ตาํแหน่งให้เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้และบริการแบบครบวงจร อาทิเช่น สยามพารา

กอน ดิเอ็มโพเรียมและมาบุญครอง ได้มีการปรับปรุงส่วนผสมการตลาด ให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวั

เพิ่มข้ึน ดงันั้นจากการท่ี ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไดว้างภาพพจน์ท่าอากาศ

ยานแห่งการช้อปป้ิง เพื่อกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างเด่นชดั และใชลู้กคา้เป็น

ตวักาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีกา้วเดินต่อไป ทาํให้ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มี

จุดเด่นอยู่ท่ีการนาํเสนอรูปแบบท่ีแตกต่างจากศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ Market Street ซ่ึง

มีไอเดียแปลกใหม่ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นส่วนสําคญัในการนาํไปกาํหนดและปรับกลยุทธ์ในการรองรับ

พฤติกรรม และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความ

เคล่ือนไหวในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อเพิ่มจาํนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตาม

สภาพวะแวดลอ้มภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดงันั้นความสําคญัของการวิจยั

คร้ังน้ี ก็เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาพื้นท่ีศูนยก์ารค้า เทอร์มินอล 

ทเวนต้ีวนั ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและจูงใจให้ผูบ้ริโภคมาซ้ือ

สินคา้ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูส้นใจในการเขา้มาลงทุนดาํเนินธุรกิจภายใน

พื้นท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั และเป็นขอ้เสนอแนะในการใช้ปัจจยัทาง

การตลาดใหมี้ประสิทธิผลใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

2. วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

2. เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล  
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ทเวนต้ีวนั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคาํนวณ

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545: 

26) โดยกาํหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 

385 คน และสํารองไวป้ระมาณ 4% ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมเป็น 400 

คนซ่ึงทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

4. ตัวแปรทีศึ่กษา 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ แบ่งเป็นดงัน้ี ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน , ปัจจยั

ด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตดัสินใจซ้ือสินค้าท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

5.  สมมติฐานในการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั  

6. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวจิยัสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี 
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 1.ตัวแปรอสิระ           2.ตัวแปรตาม  

          (Independent Variables)                                         (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

7. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

ในการการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏี แนวความคิด

และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยั โดยมีประเด็นท่ีเป็น

สาระสาํคญัในการศึกษาดงัน้ี  

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ    

1.1 ทฤษฎีการตดัสินใจ 

การตดัสินใจ หมายถึง (สุโขทยัธรรมาธิราช,2548: 263-264) 

กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึง

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยด้านการตลาด  

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าที่

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 

ทเวนตีว้นั 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในการเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอใน

ชีวติประจาํวนั ซ่ึงจะมีขั้นตอนท่ีสาํคญั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

 1. การตระหนกัถึงปัญหา 

 2. การแสวงหาขอ้มูล  

 3. การประเมินทางเลือก (ชนงกรณ์� กุณฑลบุตร, 2547: 50) 

สามารถ  ทาํได ้2 วธีิ คือ  

   3.1.การแสดงรายการคุณสมบติัของสินคา้  

   3.2. การให้คะแนนตามคุณสมบัติของสินค้า เ ป็นการ

    ประเมิน    

 4. การตดัสินใจซ้ือ  

 5. ทศันคติของการซ้ือ-การใช ้ 

 1.2  แนวโนม้ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 ในปัจจุบนัน้ีโลกเขา้สู่ยุคข่าวสารขอ้มูล (Information Age) และเป็น

โลกท่ีเศรษฐกิจการคา้เปิดกวา้งถึงกนัทัว่โลก มีการแข่งขนัรายไดร้ะบบการคา้เสรีไร้

พรมแดน มีผลทาํให้การผลิตและการบริการตลอดจนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

สามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยความรวดเร็วและมีความหลากหลาย มีผลทาํให้พฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย นกัการตลาดจึงตอ้งติดตาม วิเคราะห์เพื่อปรับ

วิธีการดาํเนินงานและการทาํงานต่างๆ ให้ตรงกับความตอ้งการหรือพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนด ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั

จาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์, 2546 : 219 – 226) 

- กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The Buyer decision Process)  

- กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดย

ผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดงัโมเดล 5 

ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไปน้ี 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

             ท่ีมา: Kotler,Phillip. (2006). Marketing Management Pearson International 

Edition. P.181 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคสามารถพิจารณาตาม

ขั้นตอนต่างๆ ไดเ้ป็น 5 ขั้น โดยเร่ิมจากเหตุการณ์ก่อนท่ีมีการซ้ือสินคา้จริง ๆ จนถึง

เหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือ ซ่ึงสรุปขั้นตอนท่ีสําคญัไดด้งัน้ีคือ (คอตเลอร์และอาร์ม

สตรอง Kotler and Armstrong, 1999:153) 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Problem Recognition)  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior)  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

- การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการ

ค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึง

ลกัษณะและความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีได้

จะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คาํถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึง

ประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อ

คน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, 

OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS และ 

OPERATIONS ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 32) 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพื่อ

ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ (Objects)  

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงวตัถุประสงค ์(Objectives) การซ้ือ  

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นคาํถาม

เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions)  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคจะไปทาํการซ้ือซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้ง

ศึกษาเพื่อจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย  

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื่อทราบ

ถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation)  

โดยมีรายละเอียดของคาํถาม 7 คาํถาม เพื่อตอบคาํถาม 7 ประการเก่ียวกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในแผนงานการตลาดให้สอดคล้องกับ

คาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 194)  

- โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

รูปแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หรือโมเดล

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้ของรูปแบบจาํลองน้ีท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิด

ความตอ้งการก่อนแลว้ทาํให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นสรุปแบบจาํลองน้ี

จึงอาจเรียกว่า แบบจาํลองตวักระตุน้ปฎิกิริยาตอบสนอง (S-R Model) โดยมี

รายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 196-199)  

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจ

ใหซ้ื้อดา้นจิตวทิยา (อารมณ์) ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus)  

1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus)  

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) ซ่ึงผูข้ายไม่สามารถทราบได ้

 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค จะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆได้แก่ การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product 

choice) การเลือกตราสินคา้ (Brand choice) การเลือกผูข้าย (Dealer choice) การเลือก

เวลาในการซ้ือ (Purchase timing)  

- พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็เพื่อทราบถึงลักษณะ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่าง ๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้

เหมาะสม งานของผูข้าย คือ คน้หาว่าลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บ

อิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 199-

217)  

1. ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors)  

2. ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social Factors)  

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors)  

4. ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา (Psychological Factors)  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps 

เช่นเดียวกบัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) การ

จดัจาํหน่าย (Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (5) บุคคล (People) (6) 

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางการภาพ (Physical Evidence) และ (7) กระบวนการ 

(Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 434) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  ผลิตภณัฑ ์(Product))  

2.  ราคา (Price)  

3.  การจดัจาํหน่าย (Place)  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5.  บุคคลหรือพนกังาน (People)  

6.  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

7.  กระบวนการ (Process)  

8. การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีทาํการตอบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

2.นําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกตามหมวดหมู่และแจงนับความถ่ี (Frequency 

Distribution) 

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และคิดเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างในการวิเคราะห์ความแตกต่าง รวมทั้ งการวิเคราะห์เพื่อหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 เพื่อ

อธิบายความสัมพนัธ์ของสมมติฐานแต่ละขอ้ 

 9 ผลการวจัิย  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 20 – 29 ปี 

ส่วนใหญ่ม ีการศ ึกษาอยู ่ในระดบัปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ เป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน / รับจา้ง และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 

10,000 บาท ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคที่ซ้ือ

สินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดที่มี
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ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามลาํดบั 

ประกอบกบัความคิดเห็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั

โดยรวมต่อในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละขอ้ มีการพิจารณาถึงความพึง

พอใจหลงัจากซื้อสินคา้  เพื ่อใช ้ในการตดัสินใจเลือกซื้อสินคา้ที ่ศ ูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ในคร้ังต่อไป , มีความคิดท่ีจะแนะนาํให้ผูอ่ื้นเลือกซ้ือสินคา้

ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั , มีการศึกษา และเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบั

สินคา้ท่ีมีการขายตามร้านต่างๆในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ก่อนตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ ,  มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดย

พิจารณาถึงประโยชน์ของสินคา้และ , มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ศ ูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั โดยพิจารณาถึงความจาํเป็นในการใช้ ตามลาํดบั  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ที่ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัจาํแนกตาม  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ี

ศ ูนยก์ารค า้ เทอร์ม ินอล ทเวนต้ีวนั  กบัการตดัสินใจซื้อสินคา้ที ่ศ ูนยก์ารค า้ 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 
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ตารางท่ี 1: แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ปัจจยั t F Sig. 

เพศ ชาย/หญิง -0.897 - 0.798 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม  1.266 0.283 

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม  1.171 0.323 

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม  1.607 0.187 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 
 0.526 0.665 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตาราง 2: แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดกับการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ปัจจยัดา้นการตลาด 
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.552** 0.000 

ดา้นราคา 0.650** 0.000 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.737** 0.006 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.779** 0.000 

ปัจจยัดา้นการตลาดโดยรวม 
0.822** 0.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

10. การอภิปรายผล 

 1. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัจาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี

ศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ อดุลย�์  



230 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

จาตุรงคกุล  (2543 : 38-39)    กล�าวว�่าจาํนวนสตรี  (สมรสหรือโสด)  ท่ีทาํงาน

นอกบา้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และปัจจุบนัสตรีเป็�นผู�้ซ้ือรายใหญ� ซ่ึงท่ีแลว้มาผู ้

�ชายเป็นผู�้ตดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้น บทบาทของสตรีและบุรุษบางส่�วนท่ีซํ้ า

กนั 

2. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามอายุ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) ท่ีพบวา่ ปัจจยัทางดา้นอายุท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแตกต่างกนั 

 3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามอาย ุพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั

จะไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไม่แตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกลัย ์ นิรันดร์สุข (2549) พบว่า ผูบ้ริโภคระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการท่ีศูนยก์ารคา้เม

โทรมอลลใ์นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น ไม่แตกต่างกนั  

4. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กันจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีศูนย์การค้า เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบวา่ ปัจจยั

ทางอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ไม่แตกต่างกนั  

5. การวิ เคราะห์การเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนัจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบว่า 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  
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6. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์กนัไป

ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเฉิดโฉม โชติมาโชค 

(2545) พบว่า ปัจจยัทางดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ี

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กนัไปใน

ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุทธนา ลิมบานเยน็ 

(2550) พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ใน

ดา้นสินคา้  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า ปัจจยัด้านการตลาด ด้านราคามีความสัมพนัธ์กนัไปใน

ทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกลัย ์ นิรันดร์สุข 

(2549) พบวา่ ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการท่ี

ศูนยก์ารคา้เมโทรมอลล ์ดา้นจาํนวนเงิน ในทิศทางเดียวกนัและระดบัปานกลาง  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้า พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบวา่ ปัจจยัทางดา้นการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า ปัจจยัด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของเฉิดโฉม โชติมาโชค (2545) พบวา่ ปัจจยัทางดา้นการตลาด ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  
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11. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

 1. ทางศูนยก์ารคา้ให้ความสําคญัและเนน้การดาํเนินกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริม

การขายและการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อท่ีจะตอบสนองกบักลุ่มผูบ้ริโภคหลกัเหล่าน้ี 

ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหวา่ง 20 – 29 ปี สําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีพนกังานบริษทัเอกชน / รับจา้ง ดงันั้นจึงควรนาํ

ขอ้มูลท่ีได้มาทาํการวางแผนการตลาดโดยตอ้งกาํหนดกลุ่�มเป้าหมายว่�าเป็�

นกลุ่�มใดและศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ของกลุ่มนั้น เพื่อให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปัจจยัดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีศูนยก์ารคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัในทุกดา้น ดงันั้นทางศูนย�์การคา้ควรกาํหนดนโยบายหรือ

เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดให้�กลุ่มผูบ้ริโภค�มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้และใช้�

บริการเพิ่มข้ึน อีกทั้งทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าและสอดคลอ้งกบัผู�้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

และควรจดักิจกรรมส่�งเสริมการขายร�วมกนัในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผู�้บริโภค 

เช่�น การซ้ือสินคา้และบริการสามารถสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั หรือ บตัร

โดยสารแบบเติมเงินสามารถใชเ้ป็นส่�วนลดซ้ือสินคา้ ซ่ึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จะช่วยกระตุ�้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ประกอบกบัพฒันาพื้นท่ีร้านค�้าภายใน

ศูนย�์การค�้าเทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัให้มีความสะดวก และทนัสมยั รวมถึงการมี

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่�างๆ อย�่างเพียงพอ 

 12. ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ทาํการศึกษาถึงความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีมีต่อศูนย�์การคา้เทอร์มินอล 

ทเวนต้ีวนั ในดา้นการเช่ือมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT อนัเน่ืองมาจากมีสถาน

ท่ีตั้งใกล้กบัแหล่งนั้นๆ เพื่อจะได�้ทราบถึงความคิดเห็นหรือทศันคติทั้งของผู�้

บริโภคท่ีเคยใช�้บริการและไม่�เคยใช�้บริการ  

2. ทาํการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค

ท่ีศูนย�์การคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนักบัร้านคา้บริเวณใกล้เคียง เช่น ห้างคา้ปลีก 
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Shibuya 19 เพื่อจะได�้ทราบถึงปัจจยัการตลาด ดา้นช่�องทางการจดัจาํหน่�ายท่ี

แตกต่�างกนัของร้านคา้ มีผลต�อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคหรือไม่�  

3. ทาํการศึกษาถึงป�จจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภค เพื่อเป็�นขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับการพฒันาร้านคา้ท่ีศูนย�์การคา้

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัเพื่อใหผู้บ้ริโภคได�รับความพึงพอใจสูงสุด  

4. ทาํการศึกษาปัจจยัสู่ความสําเร็จของผูป้ระกอบการร้านค้าศูนย์การค้า

เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนัเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูส้นใจในการเขา้มาลงทุนดาํเนินธุรกิจ

ภายในพื้นท่ีศูนยก์าคา้เทอร์มินอล ทเวนต้ีวนั 
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