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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการ

ศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหลัก 6Ws และ 1H กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผู้ที่มาใช้บริการ

ศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มครอบครัว จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท และมีบุตร 1 คน  

ใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์) ใช้บริการช่วงเวลา 15.01 - 18.00 น. มีความถ่ีในการใช้บริการไม่แน่นอน 

แล้วแต่โอกาส มีการใช้จ่ายต่อคร้ัง 501 - 2,000 บาท ใช้บริการบริเวณผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟช่ัน และเครื่องประดับ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อซ้ือสินค้าและบริการตามร้านค้า มีเหตุผลในการใช้บริการคืออยู่ใกล้ท่ีพักอาศัย ท่ีทํางานหรือ

สถานศึกษา มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจคือ ตัวท่านเอง และรับข้อมูลข่าวสารทางส่ือ Social Media เช่น Facebook, 

IG, Line  

 ผลการศึกษาค่าเฉล่ียระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการในกลุ่มครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก  โดยด้านท่ีมีระดับค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการบริการ รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านบุคลากรบริการ และด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ตามลําดับ  

 สําหรับปัจจัยย่อยในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการตัดสินใจใช้บริการ 5 ลําดับแรก 

เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ในระดับมาก คือ ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง ทําเลท่ีต้ังศูนย์การค้าอยู่ใกล้ที่พัก

อาศัย ท่ีทํางานหรือสถานศึกษา การขนส่งคมนาคมสะดวกสบาย มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม  

ในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ และมีท่ีจอดรถเพียงพอ และสะดวกต่อผู้ที่มาใช้บริการ  
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ABSTRACT 

 This independent study aims to study about the behaviors of family consumers towards using services at 

shopping centers in Chiang Mai Province. This study applies the Consumer Behavior theory of uses the questioning 

method of 6Ws and 1H. The sample size of this study are 400 respondents of families who visit shopping malls in 

Chiang Mai. The main instrument in this study is using questionnaires, and the statistics used in analyzing the data 

include descriptive statistics, which are frequencies, percentages, means, and Purposive Sampling. 

The results show that most of the consumers who answer the questionnaires are females at the age of 31 to 

35 with a bachelor degree. They are mostly employees in private companies with the average salary of less than or 

about 25,000 baht per month. Most of them have one child and they normally visit shopping malls on weekends at 

3 to 6 p.m. Their expenses are between 501 to 2,000 baht for each visit. The stores most visited are clothes and 

jewelry stores and the consumers’ main purposes of visiting shopping malls are to purchase goods and get services 

from stores. The main reason of going to a specific mall is because it is located near their accommodations.  Their 

main influences in purchasing or using the products are because of their own selves, and they mainly receive 

information from Social Medias such as Facebook, IG, and Line.     

The study shows that the average significance of Service Marketing Mix in the family group consumers are 

in the level of Much with the total mean of 3.84. The section with the highest mean is the section of process, the 

section of Place, the section of product, the section of promotion, the section of price, the section of people, and the 

section of physical evidence, respectively.  

 As for the first 5 sub-factor of each section that most influence the family group consumers to go to a mall, 

sorting from most to least are, firstly, The location and how convenient it is to get there, The location is near the 

consumers’  accommodations, workplaces, or schools, The convenient transportations, The promotions such as the 

sales promotion  and the buy one get one free promotion in special occasions, The sufficient parking spaces and their 

convenience,  

บทนํา  

 ธุรกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ในรูปแบบศูนย์การค้า เข้ามาแทนท่ีการค้าปลีกแบบด้ังเดิม ซ่ึงความสําคัญและ 

มีบทบาทมากขึ้นเร่ือย ๆ โดยรูปแบบของศูนย์การค้าในปัจจุบันจะเป็นท่ีรวบรวมของสินค้านานาชนิด ซ่ึงผู้บริโภคสามารถ

หาซื้อสินค้า และเข้ารับบริการต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุกด้าน ประหยัดเวลาในการจับจ่ายใช้สอย ซ่ึงในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการศูนย์การค้าจึงมุ่งท่ีจะให้บริการแบบครบวงจร มองหาโครงการลงทุนในทําเลท่ีการเดินทางไปมาสะดวก มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารพ้ืนท่ีขายและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเรียก

ความสนใจจากลูกค้าให้มาจับจ่ายซ้ือสินค้า แทนการซ้ือสินค้าจากตลาดสด และร้านค้าปลีกขนาดเล็กท่ัวไป  
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 จากอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงคาดการณ์จํานวนนักท่องเที่ยว

ขององค์การท่องเที่ยวโลก ทําให้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนในจังหวัด

เชียงใหม่เป็นจํานวนมาก เห็นได้จากการขยายตัวของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้า 

“เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปป้ิง เซ็นเตอร์” ศูนย์การค้า "พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์" ของกลุ่มทุนเนเธอร์แลนด์  

และศูนย์การค้า “เซ็นทรัลเฟสติวัล” นอกจากน้ียังมีห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าเดิม ท่ีกําลังพยายามหาแนวทาง  

ดึงเอากลวิธีต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรักษาฐานตลาดอย่างศูนย์การค้า “เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์

พอร์ต” และ “เซ็นทรัล กาดสวนแก้ว” ซ่ึงมีความได้เปรียบด้านทําเล อยู่ในศูนย์กลางเมืองมากว่า 2 ทศวรรษ ซ่ึง         

การขยายตัวของศูนย์การค้าท่ีเกิดข้ึน ทําให้เชียงใหม่เป็นหัวใจของการช้อปป้ิงท่ีมีพื้นท่ีเกือบ 1 ล้านตารางเมตร (ค้าปลีก

เชียงใหม่พร้อมรบ ทุนยักษ์-ท้องถิ่น เปิดศึกชิงกําลังซือ้, 2556: ออนไลน์)  

 กลุ่มครอบครัวเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายสําคัญทางการตลาด และมีบทบาทสําคัญในการเลือกใช้บริการศูนย์การค้า 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ีหลายหลาก มีกําลังซ้ือจํานวนมาก เป็นวัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

จับจ่ายใช้จ่าย และสามารถบอกต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ได้ง่ายอีกด้วย  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริหารศูนย์การค้า สามารถนําไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

หรือลงทุนในศูนย์การค้า โดยข้อมูลท่ีจะได้จะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในระยะยาว

ในการพัฒนาศูนย์การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบของ

ศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลใน  

การใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสําคัญต่อการซ้ือสินค้า และบริการท้ังในปัจจุบัน และอนาคต  

(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ประกอบด้วยหลัก 6Ws และ 1H  

และจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า งานวิจัยของเปรมินทร ์     

วีรจิตโต (2555) และอินทร์ธีรา เดชธนันนิจิกุล (2555) ได้มีการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws และ 1H ของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 194 มาอ้างอิงเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
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วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย เร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนย์การค้าใน

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหลัก 6Ws และ 1H และศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนยก์ารค้าในจังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอน

ท่ีสําคัญ ดังน้ี 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล       

และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 คือ ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุไม่เกิน 11 ปี 

ในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ชัด จึงอ้างอิงการกําหนดขนาดตัวอย่างของ Sudman 

(Sudman; 1967: 87 อ้างถึงในกุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 122) กําหนดให้ใช้ขนาดตัวอย่าง 200-500 ราย จึงกําหนดขนาด

ตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 400 ราย โดยใชวิ้ธกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้ใช้บริการศูนย์การค้ากลุ่มครอบครัวในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยใชก้ารเก็บแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษา

ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้ากล่มครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 400 ราย 

ข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตร ี

มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท และมีบุตร 1 คน  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัด

เชียงใหม่  

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์) ใช้บริการ

ช่วงเวลา 15.01 - 18.00 น. มีความถี่ในการใช้บริการไม่แน่นอน แล้วแต่โอกาส ใช้จ่าย 501 - 2,000 บาท ใช้บริการ

บริเวณผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า แฟช่ัน และเคร่ืองประดับ มีวัตถุประสงค์คือซ้ือสินค้าและบริการตามร้านค้า มีเหตุผลในการใช้

บริการคืออยู่ใกล้ท่ีพักอาศัย ที่ทํางานหรือสถานศึกษา มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจคือ ตัวท่านเอง และรับข้อมูล

ข่าวสารทางส่ือ Social Media เช่น Facebook, IG, Line  
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   ส่วนที่ 3   ข้อมูลระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว  

ในการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ใน 7 ด้าน 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความสําคัญส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว  

                ในการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล ลําดับที่

ด้านกระบวนการบริการ 3.90 มาก 1 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.87 มาก 2 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.85 มาก 3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.83 มาก 4 

ด้านราคา 3.82 มาก 5 

ด้านบุคลากรบริการ 3.81 มาก 6 

ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ 3.78 มาก 7 

รวม 3.84 มาก - 

 

 ส่วนที่ 4   ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาส่วนประสมการตลาดบริการให้กับผู้บริโภค

กลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานควรมี

ความอ่อนน้อม และให้คําแนะนําที่ดี ควรมีที่จอดรถมากกว่านี้ และควรมีการจัดโปรโมชั่นอยา่สมํ่าเสมอ  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค ตามแนวทาง 6Ws และ 1H 

 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าใน

เชียงใหม่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท และมีบุตร 1 คน สอดคล้องกับการศึกษาของอินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2555) ทําให้เห็น

ว่ากลุ่มผู้มาใช้บริการมีความใกล้เคียงกัน ทั้งน้ีการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม ่ 

เป็นกลุ่มครอบครัวทําให้มีอายุท่ีค่อนข้างสูงกว่า  
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ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) ผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการศูนย์การค้าในเชียงใหม่

เพื่อซ้ือสินค้าและบริการตามร้านค้า รองลงมาคือรับประทานอาหาร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเปรมินทร์ วีรจิตโต 

(2555) ทําให้เห็นว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลักษณะไหนจะมาใช้บริการศูนย์การค้าเพื่อซ้ือสินค้าและบริการ

ตามร้านค้า 

ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการศูนย์การค้าใน

เชียงใหม่มีเหตุผลสําคัญในการใช้บริการคือใกล้ที่พักอาศัย ท่ีทํางานหรือสถานศึกษา รองลงมาคือมีสินค้าและบริการที่

หลากหลายและทันสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเปรมินทร์ วีรจิตโต (2555) ทําให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้

บริการศูนย์การค้าเพื่อซ้ือสินค้าและบริการตามร้านค้าจากข้อคําถามก่อนหน้าน้ัน จึงเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให้ผู้ใช้บริการ

เลือกให้บริการจากศูนย์การค้าท่ีมีสินค้าและบรกิารท่ีหลากหลายและทันสมัย 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participate in the buying?) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการ

ศูนย์การค้าในเชียงใหม่ตัดสินใจมาใช้บริการด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของอินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2555)  

ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจมาใช้บริการด้วยตนเอง 

ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When does the consumer buy?) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าใน

เชียงใหม่ใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์) ช่วงเวลา 15.01 - 18.00 น. และมีความถ่ีในการใช้บริการไม่

แน่นอน แล้วแต่โอกาส รองลงมาคือสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของอินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2555) 

ทําให้เห็นว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว หรือผู้ใช้บริการท่ัวไปจะมาใช้บริการศูนย์การค้าในวันหยุดสุด

สุปดาห์ และช่วงเวลาเย็นเป็นช่วงท่ีใช้บริการมากที่สุด 

ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where does the consumer buy?) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าใน

เชียงใหม่ใช้บริการบริเวณผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า แฟชั่น และเคร่ืองประดับ รองลงมาคือร้านอาหารนานาชาติ และร้านชั้นนํา  

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเปรมินทร์ วีรจิตโต (2555) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการบริเวณห้างสรรพสินค้า

โรบินสัน รองลงมาคือ ร้านค้าและภัตตาคารท่ัวไป 

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าใน

เชียงใหม่ใช้ จ่ายประมาณ  501 - 2,000 บาท  และรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ Social Media เช่น Facebook, IG, Line  

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2555) ทําให้เห็นว่าในปัจจุบันส่ือ Social Media ต่างๆ  

เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นในการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคในปัจจุบัน แทนสื่อโฆษณาแบบเดิมๆ 

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ตามแนวทาง 7Ps 

 ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว ในการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัด

เชียงใหม่ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความสําคัญ มากเป็นอันดับแรกคือ ทําเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สอดคล้องกับการศึกษา

ของวิชชารียา เรืองโพธิ์ (2553) ท่ีได้ทําการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งพบว่า ระดับความสําคัญท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการมากเป็นอันดับแรก คือ 

ตําแหน่งที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทาง   
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในการใช้บริการศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม ่ 

มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค ตามแนวทาง 6Ws และ 1H 

ศูนย์การค้าควรให้ความสําคัญในส่วนของสินค้าและบริการท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า แฟช่ัน และเคร่ืองประดับ  

และร้านอาหารนานาชาติ ร้านอาหารช้ันนํา เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวเลือกใช้บริการท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคล้องกับผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวท่ีเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเพ่ือซ้ือสินค้าและบริการตามร้านค้า และรับประทาน

อาหารอีกด้วย 

ศูนย์การค้าควรพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการของศูนย์การค้าให้มีความหลากหลาย และทันสมัย  

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวมากย่ิงข้ึน และเน้นการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  

เพ่ือกระตุ้นยอดการใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง เม่ือมาใช้บริการศูนย์การค้าของกลุ่มครอบครัวให้เพิ่มมากขึ้นมากกว่า   

501 - 2,000 บาท ในปัจจุบัน 

 ศูนย์การค้าควรมีการจัดส่งกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Event) ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์)  

และในช่วงเวลา 15.01 - 18.00 น. ท่ีเป็นช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก และหากลยุทธ์ในการเพิ่มการใช้บริการของ

ผู้บริโภคในช่วงเวลาอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 

 ศูนย์การค้าควรมีการพัฒนาช่องทางการรับรู้อื่น ๆ เช่น ปรับปรุงและพัฒนา เว็บไซต์ และเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพื่อให้

มีความน่าสนใจ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่นต่าง ๆ จากทางศูนย์การค้า 

รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มาใช้บริการต่อไป ซ่ึงจะเห็นว่าปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือ 

Social Media เช่น Facebook, IG, Line มากท่ีสุด 

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ตามแนวทาง 7Ps 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ศูนย์การค้าควรมุ่งเน้นท่ีจะนําเสนอสินค้าและบริการ ศูนย์อาหาร และร้านอาหารภายใน

ศูนย์การค้าให้มีความหลากหลาย ปรับเปล่ียนให้มีความทันสมัย และมีความน่าสนใจ และมีคุณภาพท่ีดี เน่ืองจากผู้บริโภค

กลุ่มครอบครัวเลือกใช้บริการศูนย์การค้าในการซ้ือสินค้าและบริการตามร้านค้า และรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่  

การให้ความสําคัญกับส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี จะเพิ่มความน่าสนใจ และดึงดูดให้มาใช้บริการบ่อยย่ิงข้ึน ควบคู่ไปกับการสร้าง

ภาพลักษณ์และช่ือเสียงที่ด ีเพื่อให้ศูนย์การค้าเป็นที่รูจ้ักอย่างกว้างขวางด้วย 

 ด้านราคา ศูนย์การค้าจะต้องมีการควบคุมให้ร้านค้าต่าง ๆ จัดทําป้ายหรือฉลากแสดงราคาสินค้าและบริการไว้

อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนํามาประกอบในการตัดสินใจเพื่อซ้ือสินค้าและบริการน้ันๆได้ นอกจากน้ีศูนย์การค้า

แต่ละแห่งควรทําการสํารวจราคาของสินค้าและบริการเทียบกับศูนย์การค้าอ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถตั้งราคา

สินค้าและบริการให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีกําลังซื้อแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และทําให้ผู้บริโภค

รู้สึกคุ้มค่ามากกว่าศูนย์การค้าอื่น เพราะศูนย์การค้าในเชียงใหม่ที่มีจํานวนมากข้ึน ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือก
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ซ้ือสินค้าและบริการต่าง ๆ หลากหลายมากขึ้น และผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวยังเป็นกลุ่มที่ต้องมีเปรียบเทียบราคาก่อนการ

ตัดสินใจ ด้วยเหตุน้ี ผู้บริโภคจึงให้ความสําคัญกับการแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน และมรีาคาท่ีเหมาะสม 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ศูนย์การค้าท่ีอยู่ใจกลางเมือง และใกล้สถานท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม ่ 

ย่อมสร้างความได้เปรียบทางด้านทําเลท่ีต้ัง โดยทั้งน้ีศูนย์การค้าอาจเพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกในการมาใช้บริการมาก

ย่ิงขึ้น เช่น มีรถบริการสาธารณะรับ-ส่ง ตามสถานท่ีสําคัญ และดูแลสภาพการจราจรรอบ ๆ บริเวณศูนย์การค้าให้มี

ความคล่องตัวมากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพการจราจรท่ีค่อนข้างหนาแน่น ซ่ึงการจัดการปัญหาด้าน

การจราจรจะทําให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกต่อการมาใช้บริการมากข้ึน และมีความต้องการท่ีจะมาใช้บริการมากข้ึน

เช่นกัน  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ศูนย์การค้าควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Event) ต่าง ๆ 

ท่ีน่าสนใจ อย่างสมํ่าเสมอ ประกอบกับสินค้าและบริการท่ีนํามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายน้ันจะต้องสร้างความสนใจ 

และดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวให้มาใช้บริการ อาจรวมไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ เน่ืองในโอกาสพิเศษ  ซ่ึงจะเพ่ิม

ความน่าสนใจในการมาใช้บริการมากขึ้นและบ่อยข้ึน และศูนยืการค้าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ  

ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างการรับรู้ภายในใจลูกค้า โดยเฉพาะผ่านทางส่ือ Social Media ซึ่งการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค

ผ่านทาง Social Media จะเป็นชอ่งทางท่ีสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายไม่สูง และเข้าถึงได้เป็นจํานวนมาก  

 ด้านบุคลากรบริการ ศูนย์การค้าควรให้ความสําคัญกับทัศนคติในการให้บริการของพนักงาน มีความสุภาพ

อ่อนน้อม ย้ิมแย้มแจ่มใส แต่งกายเหมาะสม มีความรอบรู้ในงาน มีความกระตือรือร้น เต็มใจท่ีจะให้บริการ และมีจํานวน

เพียงพอต่อการให้บริการ ก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจัยทางด้านบุคลากรบริการน้ัน 

ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า  หากศูนย์การค้ามีความได้เปรียบในด้านบุคลากร ย่อมเป็นปัจจัยและ

ทรัพยากรที่ศูนย์การค้าอ่ืนเลียนแบบได้ยาก 

 ด้านกระบวนการบริการ ศูนย์การค้าควรมีการจัดระบบในทุกขั้นตอนของการให้บริการลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

ต้ังแต่ลูกค้าเริ่มเข้ามายังศูนย์การค้า จนกระท่ังลูกค้าออกจากศูนย์การค้า ให้มีความเป็นมาตรฐาน และทําให้สามารถ

นําเสนอข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างครบถ้วน และชัดเจน นอกจากนี้ศูนย์การค้าควรที่จะลดข้ันตอนการทํางานท่ียุ่งยาก 

โดยทํามันให้ง่ายข้ึน เพื่อสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว รวมท้ังมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีมาใช้บริการ เพื่อใช้เป็น

แนวทางปรับปรุงงานบริการในคร้ังต่อไป ซ่ึงการบริการท่ีดีถือเป็นกลยุทธ์ท่ีจะสามารถพิชิตใจลูกค้า เพราะการบริการท่ีดี

จะช่วยรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้มาใช้บริการศูนย์การค้าให้มากยิ่งขึ้น 

 ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ศูนย์การค้าควรมีการวางแผนสําหรับการพัฒนาและขยายพื้นที่สําหรับ      

การจอดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังควรให้ความสําคัญกับ

เร่ืองความสะอาดภายในศูนย์การค้าและบริเวณรอบอยู่ตลอดเวลา การมีส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานท่ีเพียงพอ เช่น 

ห้องนํ้า ลิฟต์ ตู้เอทีเอ็ม รวมไปถึงส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สําหรับผู้พิการ มีการจัดสถานท่ีเป็นสัดส่วน เพิ่มพ้ืนที่

สําหรับน่ังพัก น่ังรอให้เพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ มีลานกิจกรรมของเล่นสําหรับเด็ก และมีการสร้างระบบรักษา       

ความปลอดภัยท่ีดี ท่ีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมการบริการจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการเพิ่มแรงจูงใจให้

ลูกค้ามาใช้บริการศูนย์การค้าเพิ่มมากข้ึน  
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