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พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหาร 
ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์  

CONSUMERS’ BEHAVIOR INFLUENCING THEIR DECISION  
IN USING FOOD CENTER IN THE MALL SHOPPING CENTER 

ปัญญาพร อนุวตัคุณธรรม 1  ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์  ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้ เดอะมอลล์ จ านวน 400 
ตวัอยา่ง โดยผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มี
อายุระหวา่ง 21 – 30 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็น
ลูกจา้ง / พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดโดยใหค้วามส าคญัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ รสชาติของอาหาร  ราคา
อาหารถูกกวา่ท่ีอ่ืนในเชิงเปรียบเทียบ หา้งตั้งอยูใ่กลท่ี้บา้น ท่ีท างาน หรือสถานท่ีศึกษา การ
จดัโปรแกรมส่งเสริมการขาย  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเน่ืองจากคุณภาพของอาหารมีความอร่อย
และสดสะอาด ใชบ้ริการ 4 คร้ังต่อเดือน ใชบ้ริการ 100 บาทหรือนอ้ยกวา่โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
มกัใช้บริการร่วมกนัเพียงล าพงัคนเดียว มีตวัเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ดว้ยตวัเอง และการลดราคาอาหารมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการดว้ยการลด
ราคาอาหาร และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์าหารใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์  โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นประเภทเมนูอาหารท่ีใช้บริการ
ภายในศูนยอ์าหารมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริการในการใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในขณะท่ีปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ยกเวน้ จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไป
ใชบ้ริการร่วมกนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
ในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ : ศูนยอ์าหาร, ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์, การตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
 

This study has objectives to study various factors that have relationship with 
decision in using services of food center in The Mall Shopping Center. It uses 
questionnaire to collect data from group of 400 consumers who use services of the food 
center.  The findings show most samples are female; got married; have age between 21-
30 years; have the highest education in bachelor’s degree for equivalence; have 
comments on marketing factors in term of many dimensions, including taste of food, 
competitively cheaper price of food, location nearby home, office, or educational 
institute, sales promotion program; use the services because of food quality – delicious 
fresh and clean; 4 times a month; 100 baht or less in average per times; and by alone. 
Mostly, self becomes person influencing the decision and discount become media 
influencing the decision. 

Results of hypothesis testing show all differently personal factors influence the 
decision at significant level of .05.  All marketing factors have positive relationship with 
the decision at significant level of 0.01 and have relationship with the decision at 
significant level of .05.  Meanwhile, most of different consumer behavior factors with 
exception of average number of participants influence the decision at significant level of 
0.05.   
KEYWORDS :  FOOD CENTER, THE MALL SHOPPING CENTER, DECISION 
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บทน า 
ศูนยอ์าหารเหมาะกบัการด าเนินชีวิตท่ีค่อนขา้งเร่งรีบของคนในปัจจุบนั ประกอบ

กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูค้นส่วนใหญ่นิยมออกไป ทานอาหารตาม
ศูนยก์ารคา้มากข้ึน (Food Court)  ในปัจจุบนัน้ีศูนยอ์าหารนั้นนอกจากจะเป็นท่ีรับประทาน
อาหารแลว้ยงัรวมไปถึงเป็นท่ีนดัหมาย พบปะพูดคุยทางธุรกิจ อ่านหนงัสือ นัง่ท างาน ดว้ย
เหตุน้ีจึงท าให้ศูนยก์ารคา้จ าเป็นตอ้งมีพฒันารูปแบบและปรับกลยุทธ์ในการจดัพื้นท่ีให้
เหมาะสม และสินคา้ตอ้งหลากหลายและตอ้งมีรสชาติท่ีอร่อย เพื่อเป็นการดึงดูดผูม้าใช้
บริการ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการได้
อยา่งครบถว้น 
 ในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การขนส่ง และคมนาคม
ส่ือสาร ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงต่อสังคมไทย ไม่วา่จะเป็น
ดา้นสังคม วฒันธรรม รูปแบบการด ารงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค จากการด าเนินชีวิต
ท่ีเรียบง่ายเป็นรูปแบบท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ท าให้เกิดการพฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ท่ีอ  านวย
ความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตมากข้ึน และในปัจจุบนัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภค
ของผูค้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีเคยซ้ือหรือบริโภคจากตลาดหรือร้านคา้ใกลบ้า้น มา
เป็นการซ้ือหาในศูนยก์ารคา้แทน ศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนัจะมีธุรกิจขนาดย่อมหลากหลาย
ประเภทและรูปแบบอยูร่วมกนัในลกัษณะครบวงจร ซ่ึงสามารถสร้างความสะดวกในการ
หาซ้ือของไดค้รบ มีของให้เลือกเปรียบเทียบกนัมากมาย บรรยากาศในศูนยก์ารคา้เยน็
สบาย สะอาดและสวยงาม มีท่ีจอดรถเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นปัจจุบนั รวมไปถึง
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผูค้นโดยส่วนใหญ่ต่างพากนัออกไปรับประทานอาหาร
ตามศูนยก์ารคา้มากข้ึน ซ่ึงนบัไดว้า่ เป็นตลาดอาหารขนาดใหญ่ตลาดอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ 
มีการรวมประเภทของอาหารท่ีหลากหลาย เป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมทานกนันอกบา้น หรือ
เรียกวา่ ศูนยอ์าหาร (Food Court) ถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีคาดการณ์วา่ ตอ้งเกิดข้ึนแต่ละ
ครอบครัวเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง ส าหรับประชาคมเมืองขนาดใหญ่แบบกรุงเทพฯ โดยสาเหตุ
ส าคญัคือ การมีครอบครัวขนาดเล็ก การแต่งงานช้า การแบ่งงานกนัท าท่ีเรียกว่า Two 
Income Family และไม่นิยมท าอาหารทานกนัเอง ลกัษณะดงักล่าวท าให้ตลาดอาหาร
ประเภทศูนยอ์าหารทัว่ไปท่ีเป็นระบบบริการแบบช่วยเหลือตนเองของลูกคา้ (Self Service) 
มีขนาดตลาดน่าสนใจ ศูนยอ์าหาร (Food Court) มีมากมายหลายรูปแบบ มีทั้งศูนยอ์าหาร
ขนาดเล็ก ท่ีเรียกวา่ แคนทีน ส่วนใหญ่จะอยูต่ามสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ มี
หลกัเกณฑ์ง่าย ๆ ไม่เนน้ตราสินคา้มาตรฐาน และอีกรูปแบบคือ ศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้
ต่างๆ ในระยะแรกก็มีลกัษณะเดียวกบัแคนทีน แต่ในระยะหลงัมีการสร้างความแตกต่าง 
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โดยการน าเอาร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกัเขา้มาขายในศูนยก์ารคา้ เพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 
มีการวางระบบระเบียบการรักษามาตรฐานต่างๆ แนวการท าตลาดจะเน้นความใหญ่ของ
ศูนยก์ารคา้ มีการออกแบบตกแต่งให้หรูหราเพิ่มข้ึน และสุดทา้ยเป็นรูปแบบท่ีเป็นศูนย์
อาหารสุดหรู มีการตกแต่งแต่งท่ีหรูหรา บรรยากาศดีแต่ถึงแมจ้ะมีการแบ่งรูปแบบของ
ศูนยอ์าหารแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตาม แนวคิดโดยรวมของศูนยอ์าหาร ก็คือมีการสร้าง
พื้นท่ีในการเลือกอาหารไดอ้ยา่งพอใจ พร้อมบรรยากาศในการรับประทานท่ีดี เน่ืองจาก
กลุ่มลูกคา้ของแต่ละพื้นท่ี ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะช่ืนชอบหรือพอใจและพร้อมท่ีจะเขา้มา
รับประทานอาหาร จะให้ความส าคญัในลกัษณะดงักล่าวเป็นหลกัการเติบโตของธุรกิจบน
ศูนยอ์าหารเป็นการเติบโตท่ีติดไปกบัพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปกบัระดบัสังคม 

เดอะมอลล์เป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ โดยมีอยูท่ ั้งหมด 8 สาขา รวมสาขาจงัหวดั
นครราชสีมาดว้ย ซ่ึงมีผูบ้ริโภคใชบ้ริการในแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก นอกจากเดอะมอลล์
จะเป็นศูนยจ์  าหน่ายสินคา้มากมาย ยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายอีกดว้ย ทั้งน้ีรวมไป
ถึงศูนยอ์าหารท่ีมีผูบ้ริโภคนิยมใช้บริการ ซ่ึงทางศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ท าการพฒันาทั้ง
สถานท่ีและอาหารร่วมกบัร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายอยูใ่นศูนยอ์าหารอยูต่ลอดเวลาเร่ือยมา และจาก
ข้อมูลดังกล่าว เป็นเหตุให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารในศูนยอ์าหารท่ีเดอะมอลล์ 
โดยเฉพาะการศึกษาในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการท่ีมีความ
เก่ียวพันกับผลิตภัณฑ์อาหารและบริการของทางศูนย์ฯ และมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะมุ่งศึกษาเฉพาะศูนยก์ารคา้เดอะ
มอลล์ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อเดอะมอลล์กรุ๊ปในการน าไป
ประยุกต์ใช้ประกอบการวางแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการในศูนยอ์าหารของ
หา้งต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริการในการใช้

บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนั 
2. ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์ 
3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคการใช้

บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนั 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ  
ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด  และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้
เดอะมอลล ์ 

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ 
ท าให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัการใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั รวมถึงความคิดเห็นในบริการของอาหารทั้ง 7 ดา้น และท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารศูนย์การคา้เดอะมอลล์เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
             ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหา
ส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

อจัฉริยา  ขอดทอง (2553: 5-6) ศูนยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้  หมายถึง  สถานท่ี
ท่ีมีร้านคา้ขายปลีกขนาดใหญ่น าสินคา้หลากหลายประเภทมาจ าหน่ายแบบครบวงจร ดว้ย
การจดัวางสินคา้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่อยา่งชดัเจน เพื่อให้สะดวกต่อการคน้หา และเลือก

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ   สถานภาพสมรส   อาย ุ   ระดบัการศึกษา  
อาชีพ   รายไดเ้ฉล่ีต่อเดือน 
 
ปัจจัยทางการตลาด (7P’s)  
ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา    
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร   ดา้นการบริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค  
เหตุผลหลกัในการใชบ้ริการ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการ 
จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใชบ้ริการร่วมกนั 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้
บริการ 
โปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 

 

 
 
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน
การใชบ้ริการศูนยอ์าหาร
ภายในศูนยก์ารคา้ของ
หา้งสรรพสินคา้ เดอะมอลล์
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ซ้ือ   โดยแยกตามแผนกและไม่มีการขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงมกัตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
หรือศูนยร์วมการคา้ 

บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั (2556) บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการศูนยก์ารคา้และ
เร่ิมเปิด หา้งสรรพสินคา้โดยเปิดสาขาแรกเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2524 คือ เดอะมอลล์ สาขา
ราชด าริ ซ่ึง ต่อมาภายหลงั ไดใ้ห ้บริษทั นารายณ์ภณัฑพ์าวลิเล่ียน จ ากดั เช่าด าเนินการเป็น
ศูนย ์ ศิลปหตัถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จากนั้น คณะกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ซ่ึงมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ไดริ้เร่ิมการเปิดศูนยก์ารคา้ชานเมืองยา่นท่ียงัไม่มีผูใ้ดคิด
ลงทุน ดงันั้น เดอะมอลล์ 2 บนถนน รามค าแหง จึงไดเ้กิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2526 
เดอะมอลล์สาขาท่ี 2 ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บ ความไวว้างใจจากผูม้าใชบ้ริการอยา่งคบัคัง่ 
ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว บริษทัฯ จึงไดต้ดัสินใจ ขยายกิจการ ศูนยก์ารคา้บนฝ่ังถนน
ตรงขา้มในเวลาต่อมา โดยการเปิดเดอะมอลลช๊์อปป้ิงเซ็นเตอร์  หรือเดอะมอลล์ 3 เม่ือวนัท่ี 
27 พฤศจิกายน 2529 ซ่ึงต่อเช่ือมกบัเดอะมอลล์ช๊อปป้ิงเซ็นเตอร์ 2 ดว้ยสะพานเล่ือนลอย
ฟ้า วนัท่ี 18 ตุลาคม 2529 ห่างจากเดอะมอลล์ 3 เพียงนิดเดียว บริษทัฯ ก็ ไดเ้ปิดศูนยค์วาม
บนัเทิง และศูนยร์วมร้านอาหารนานาชนิดท่ีทนัสมยั คือท่ีเดอะมอลล์ 4 เพื่อให้ กลายเป็น 
ศูนยก์ารคา้ท่ีครบวงจรในยา่นรามค าแหงอยา่งแทจ้ริง  

Belch and Belch (2005 อา้งถึงในอจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550); ปรมะ สตะเวทิน 
(2526 อา้งถึงในวารุณี มหาชนก, 2546) ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นตวัแปรพื้นฐานท่ี
นักการตลาดมักน ามาใช้พิจารณาแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากท าให้สามารถสังเกตเห็น
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงใช้เช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือ และอัตราการใช้สินค้าของผู ้บริโภค ท าให้สามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิภาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

Kotler and Armstrong (1997); Kotler (1997) ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจ
บริการมี 7 ดา้น (7P’s) ซ่ึงตอ้งใชป้ระสานสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดีท าให้มีประสิทธิผล ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้ง 7 ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ 

Belch and Belch (1993) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การ
เลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อสนองความ
ตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ 

Kotler and Armstrong (2009) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในบางอย่างมีความ
ซับซ้อนมาก จึงจ าเป็นตอ้งจ าแนกประเภทการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อยๆ 
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ออกเป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 4 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการศูนย์
อาหารของศูนยก์ารคา้ เดอะมอลล์ ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตร n   =   
3.84(d)2 / (S)2 เพื่อค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 400 ตวัอยา่ง และไม่ใชห้ลกัความ
น่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่งทั้งแบบตามโควตา้และแบบพบกนัโดยบงัเอิญโดยเลือกศึกษา
ในบริเวณพื้นท่ีของ 4 สาขาในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ สาขาบางกะปิ สาขางามวงศว์าน สาขาท่า
พระ และสาขาบางแค  สาขาละ 100 ตวัอยา่งเท่ากนัตามความสะดวกในการด าเนินการวิจยั 
โดยการสุ่มตวัอยา่งไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสาขาออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 50 คน
เท่ากนั เพื่อท าการเลือกเก็บขอ้มูลในช่วงวนัธรรมดา (ระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์) และช่วง
วนัสุดสัปดาห์ (ระหว่างวนัเสาร์และวนัอาทิตย์) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ครอบคลุมกลุ่มอาชีพมากท่ีสุด โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม 2557 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพสมรส  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นแบบนามบญัญติัร่วมกบัเรียงล าดบั รวม 6 ขอ้ ในส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยั
ทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลกร ด้านการบริการ และด้านส่ิงน าเสนทางกายภาพ ซ่ึงมี
มาตราวดัเป็นแบบอนัตภาคชั้น รวม 35 ขอ้ ในส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย เหตุผลหลกัในการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อ
คร้ังในการใชบ้ริการ จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีท่ีมกัไปใชบ้ริการร่วมกนั บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และโปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นแบบนามบญัญติัร่วมกบัเรียงล าดบั รวม 6 ขอ้ และใน
ส่วนท่ี 4 เก่ียวกับการตดัสินใจใช้บริการศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 
ประกอบด้วย ความสะดวก ความถ่ี งบประมาณ ช่วงวนัและเวลา แลประเภทเมนู ซ่ึงมี
มาตราวดัเป็นแบบอนัตภาคชั้น รวม 5 ขอ้ ทั้งน้ี ค  าถามในส่วนท่ี 2 และ 4 มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Ratio scale) เพื่อแสดงความคิดเห็น 11 ระดบัจาก 10 มี
ความส าคญัมากท่ีสุดลดหลัน่ลงมาถึง 0  ไม่มีความส าคญัเลย 
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การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยแบบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูลมา
ทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาซส าหรับแบบสอบถาม
ประเภทขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2 และ 4  ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.864 และ 0.711 ตามล าดบั 
และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละเพื่อใช้พรรณนาคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการบริโภคและใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ฯ ของกลุ่มตวัอย่าง และใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อใช้พรรณนาระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดและการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนยอ์าหาร
ภายในศูนยก์ารคา้ของห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – 
test  เปรียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้ของห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ส าหรับสมมติฐานท่ี 1  ใช ้F – Test เปรียบความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอ่ืนๆ นอกจากเพศ และพฤติกรรมการบริโภคและใช้บริการ
ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าฯ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการศูนย์
อาหารภายในศูนยก์ารคา้ของหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธี Scheffe ส าหรับเฉพาะตวัแปรท่ีทดสอบแลว้พบความ
แตกต่าง ส าหรับสมมติฐานท่ี 1 และ 3 และใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ
ศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้ของหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 ส าหรับสมมติฐานท่ี 2 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มี

สถานภาพสมรส จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 240 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.5 มีอาชีพเป็นลูกจา้ง / พนกังานบริษทั จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยทางการตลาด (7P’s) 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดโดยให้ความส าคญัใน

ดา้นผลิตภณัฑก์บั รสชาติของอาหารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.300 ดา้นราคากบัราคาอาหารถูกกวา่
ท่ีอ่ืนในเชิงเปรียบเทียบมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.383 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัห้างตั้งอยู่
ใกลท่ี้บา้น ท่ีท างาน หรือสถานท่ีศึกษามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.297 ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบั
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การจดัโปรแกรมส่งเสริมการขาย มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.500 ดา้นบุคลากรกบัจ านวนบุคลากร
ทั้งตามร้านอาหารและให้บริการเพียงพอต่อความตอ้งการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.400 ดา้นการ
บริการกบัการควบคุมความสะอาดทั้งวตัถุดิบ กระบวนการผลิต และภาชนะอาหารท่ีใชท่ี้ไวใ้จ
ไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.280 และดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัความสะอาดภายในศูนยอ์าหาร
และหอ้งน ้ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.500 

3. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคด้านเหตุผลหลกัในการใช้

บริการเน่ืองจากคุณภาพของอาหารมีความอร่อยและสดสะอาด จ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 4 คร้ังต่อเดือน จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.2 ดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการ 100 บาทหรือนอ้ยกวา่ จ านวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดา้นจ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใช้บริการร่วมกนัเพียงล าพงัคนเดียว 
จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ดว้ยตวัเอง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และดา้นโปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยการลดราคาอาหาร จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.2  

4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์อาหาร
ภายในศูนย์การค้าของห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์
อาหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์  โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นประเภทเมนูอาหารท่ีใช้
บริการภายในศูนยอ์าหารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.470 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริการในการ

ใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ปัจจยัทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน
การใช้บริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู ้บริโภคในการใช้บริการศูนย์อาหารใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ยกเวน้ จ  านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใชบ้ริการร่วมกนั ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคการใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลพัธ์ 

1 
ปัจ

จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล  

เพศ  t-Test 0.021 ยอมรับ 
สถานภาพสมรส   F-Test 0.022 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา   F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0.000 ยอมรับ 

2 

ปัจ
จยั
ทา
งก
าร
ตล

าด
 

ดา้นผลิตภณัฑ์ r 0.000 ยอมรับ 
ดา้นราคา r 0.000 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย r 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด r 0.000 ยอมรับ 

ดา้นบุคลากร r 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการบริการ r 0.000 ยอมรับ 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ r 0.000 ยอมรับ 
 

สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลพัธ์ 

3 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
บริ

โภ
ค 

เหตุผลหลกัในการใชบ้ริการ F-Test 0.000 ยอมรับ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการ
ใชบ้ริการ 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

จ านวนคนโดยเฉล่ียท่ีมกัไปใช้
บริการร่วมกนั 

F-Test 0.144 ปฏิเสธ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 
F-Test 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษาของ

เกรียงไกร รอยวรัิตน์ (2548) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการร้านสตาร์บคัส์ สาขาพหลโยธิน กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และฝนทอง  ถ่ินพงังา 
(2555) พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคกาแฟดา้นจ านวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ ามนั
ปตท  .ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน แต่ไม่มีความสอดลคล้องในส่วนของ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟดา้นเหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ และ
ราคาของกาแฟท่ีด่ืม ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
ร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ามนัปตทในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
ผูป้ระกอบการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ควรใช้ตวัแปรลกัษณะ

ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามผล
การศึกษาท่ีได ้ดงัน้ี 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านสถานภาพ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ
โสดเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นอายุ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึน
ไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านการศึกษา ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียมเท่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นอาชีพ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีเกษียณและวา่งงาน
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านรายได้ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาทเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เ น่ืองจากกลุ่มผู ้บริโภคดังกล่าวจะมีการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหารใน
ศูนยก์ารคา้เดอะมอลลสู์งกวา่กลุ่มอ่ืน ถึงแมผ้ลการศึกษาบ่งช้ีวา่กลุ่มเป้าหมายมีแนวโนม้ท่ี
จะมีอายมุาก มีระดบัการศึกษาไม่สูง เกษียณ และวา่งงาน รวมถึงมีระดบัรายไดต้  ่า แต่กลบั
มีโอกาสใชบ้ริการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้มากกวา่ 
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2. ดา้นปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
ศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ควรเอาใจใส่ในปัจจยัต่างๆ ด้านผลิตภณัฑ์

อาหารและเคร่ืองด่ืม แต่ควรมุ่งเนน้ปัจจยัดา้นประเภทเมนูและรสชาติของอาหารมากเป็นพิเศษ 
ดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นราคายงัมีความส าคญัท่ีผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวอยู่มาก เม่ือราคาเพิ่มข้ึน

เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนใจไม่ใชบ้ริการได ้ผูบ้ริหารของศูนยฯ์ จึงควร
ใหค้วามส าคญัในการก าหนดระดบัราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีความเหมาะสมและมีราคาท่ี
ถูกกวา่ในทอ้งตลาดเพื่อดึงดูดปริมาณการใชบ้ริการเพิ่มข้ึน  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระบบคมนาคมมีส่วนช่วยท าให้การเดินทางไปใช้บริการสามารถท าไดโ้ดยง่ายและ

สะดวกมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าเดอะศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้มอลล์อยู่ไม่ไกลจากท่ี
พกั ท่ีท างาน หรือสถานท่ีศึกษา จึงสามารถไปใชบ้ริการไดบ้่อยข้ึน ดงันั้น การขยายโครงการ
เส้นทางเดินรถไฟฟ้าบางสายจึงมีส่วนช่วยในการเดินทางไปใช้บริการเดอะศูนยอ์าหารของ
ศูนยก์ารคา้มอลลบ์างสาขาไดส้ะดวกข้ึน  

ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบการควรจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายโดยการจดักิจกรรมลดราคาอาหาร

และเคร่ือง ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการใชบ้ริการมากข้ึน เช่น การซ้ือคูปองแบบไม่คืบประเภท
ชุด 120 บาทในราคา 100 บาท หรือ 250 บาทในราคา 200 บาท เป็นตน้  

ดา้นบุคลากร 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัด้านการจดัให้มีจ  านวนพนักงานหรือผูใ้ห้บริการ

ตามร้านอาหารและให้บริการเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยในช่วงกลางวนัและเย็น ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีมีการใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

ดา้นการบริการ 
ปัจจยัดา้นความสะอาดถือว่ามีความส าคญัมากท่ีสุดในธุรกิจดา้นอาหาร ดงันั้น ศูนย์

อาหารของศูนย์การค้ามอลล์จึงต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับการควบคุมความสะอาดของ
วตัถุดิบ กระบวนการผลิต และภาชนะอาหารท่ีใช้มากเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมัน่ใจ ความ
ไวว้างใจ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
เร่ืองความสะอาดยงัรวมไปถึงทั้งความสะอาดของโต๊ะเกา้อ้ี พื้น เพดาน และก าแพ

ภายในศูนยอ์าหารและหอ้งน ้า 
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 3. ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ผูป้ระกอบการศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ควรใช้ตวัแปรพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามผลการศึกษาท่ีได ้ดงัน้ี 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านเหตุผลหรือความจ าเป็น ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการความสะดวกสบายเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านความถ่ีในการใช้บริการ ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ีใช้
บริการ 3 คร้ังต่อเดือนหรือนอ้ยกวา่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใช้บริการ ควร
เลือกผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ 100 บาทหรือนอ้ยกวา่ต่อคร้ังเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ควรเลือก
ผูบ้ริโภคท่ีมีคู่สมรส/ แฟนและเพื่อน/ เพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นโปรแกรมส่งเสริมการตลาด ควรเลือกผูบ้ริโภคท่ี
ใหค้วามส าคญัต่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวจะมีการตดัสินใจใช้บริการศูนยอ์าหาร
ในศูนยก์ารคา้เดอะมอลลสู์งกวา่กลุ่มอ่ืน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ดา้นตวัแปร  
1.1 เน่ืองจากผลการศึกษาระบุวา่พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นจ านวนคนท่ีใช้

บริการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนย์อาหารในศูนยก์ารค้าเดอะมอลล์ ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปจึงแนะน าให้ควรท าการศึกษาตวัแปรดงักล่าวน้ีเพื่อท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกนัอีก 

1.2 เน่ืองจากผลการทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
และการตดัสินใจใชบ้ริการระบุวา่มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง 1 คู่ 
คือ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหรสัมพนัธ์ ( 
r ) เท่ากบั 0.849 มากกว่า 0.8 หรือค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึง
แนะน าใหค้วรท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคู่น้ีเพิ่มเติม 

1.3 เพื่อใหผ้ลการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประโยชน์มากข้ึน จึงควรท าการศึกษา
ตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติม โดยเฉพาะตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเพื่อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมมากข้ึน  

2. ดา้นเคร่ืองมือวจิยั 
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ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวจิยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม   
โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใช้การสังเกตุการณ์และ/ หรือการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนผูใ้ชบ้ริการและ/ หรือเจา้ของร้านอาหารภายในศูนยฯ์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลในมุมมองท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์มากข้ึน  

3. ดา้นระยะเวลา 
ควรท าการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันานโยบายและแนว

ทางการใหบ้ริการใหมี้ความทนัสมยัและความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด  
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