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ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภค 

ในการใช้บรกิารคอมมูนิตี้มอลล์ ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

Service Marketing Mix Affecting Consumer Intention 

to Use Community Mall Services in Hang Dong District, Chiang Mai Province 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภค 

ในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมานคือ ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ Multiple Regression Analysis และหาความแตกต่างของ 

แต่ละกลุ่มส่วนประสมการตลาดบริการและความตั้งใจใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์เปรียบเทียบระหว่างคอมมูนิตี้มอลล์  

3 โครงการ ด้วยการวเิคราะห ์ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 3 ใช้บริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม

มากที่สุด ในขณะท่ีโครงการท่ี 2 ใชบ้ริการร้านกาแฟเบเกอร่ี และไอศกรมีมากที่สุด ส าหรับวันท่ีใชบ้ริการโครงการท่ี 1 และ

โครงการท่ี 3 มผีู้ใชบ้ริการเลอืกใชบ้ริการตามความสะดวก / ไมแ่นน่อนมากท่ีสุด ส่วนโครงการท่ี 2 ใชบ้ริการวันหยุดเสาร์ 

– อาทิตย์ มากท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ตอบช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้

บริการคอมมูนิตี้มอลล์โครงการแห่งใดแห่งหนึ่ง เพียงแห่งเดียวเหมือนกันท้ัง 3 โครงการ มีความถี่ในการใช้บริการคอมมู

นิตี้มอลล์ ไมแ่นน่อนแลว้แต่โอกาส ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ังโครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 3 มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 301 

– 500 บาท ซึ่งแตกตา่งจากโครงการท่ี 2 ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่คร้ัง 101 - 300 บาท ผู้มีอิทธิพลในการตัดสนิใจใชบ้ริการ

และเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ ท้ัง 3 โครงการ เลือกเหมือนกันคือ ด้วยตัวเองและอยู่ใกล้

บ้าน การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคอมมูนิต้ีมอลล์โครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 3 คือ จากการแนะน าจากบุคคลท่ีรู้จักมากที่สุด 

ซึ่งแตกตา่งกับโครงการท่ี 2 ท่ีได้รับข้อมูลจากสื่อวิทยุมากที่สุด 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ความแตกตา่งของแต่ละกลุ่มพบวา่ โดยภาพรวมท้ัง 3 คอมมูนติี้มอลล์ ควรให้วามสัมพันธ์

กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การน าเสนอทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ และบุคลากร เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละแห่ง

พบวา่ โครงการท่ี 1 ควรให้ความสัมพันธ์กับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย และบุคลากร ส่วนโครงการท่ี 2  

ควรให้ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการน าเสนอทางกายภาพ และโครงการท่ี 3 ควรให้ความสัมพันธ์

กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ และการน าเสนอทางกายภาพ จะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีเหมือนกันของท้ัง 3  

คอมมูนิตี้มอลล์  คือ ควรให้ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลู กค้าเช่นเดียวกัน   

โดยมีสมการท านายภาพรวมดังน้ี 

ความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 3 โครงการ = 0.160 + (0.280) 

ผลิตภัณฑ ์+ (0.260) การน าเสนอทางกายภาพ + (0.175) กระบวนการให้บริการ + (0.127) บุคลากร (R2 = 0.526) 

ความตัง้ใจในการใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ โครงการท่ี 1 = (0.268) ผลิตภัณฑ ์+ 

(0.247) ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย + (0.303) บุคลากร (R2 = 0.514) 

ความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โครงการท่ี 2 =  (0.217) ผลิตภัณฑ์ 

+ (0.343) ราคา + (0.292) การน าเสนอทางกายภาพ (R2 = 0.550) 

ความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โครงการท่ี 3 = (0.262) ผลิตภัณฑ์ 

+ (0.389) กระบวนการให้บริการ + (0.201) การน าเสนอทางกายภาพ (R2 = 0.574) 

ABSTRACT 

This independent study aimed to examine the service marketing mix affecting consumer intention to use 

community mall services ( to use services at the community mall)  in Hang Dong district, Chiang Mai province. 

Questionnaires were used as the tool to collect data. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics, 

i.e., percentage, frequency, and mean. In addition, the inferential statistics was also applied to this study to find out a 

linear relationship between variables by using multiple regression analysis model and to explore differences found in 

each service marketing mix factor and consumer intention to use community mall services ( to use services at the 

community mall) of the three selected community malls by using ANOVA. 

The findings presented that customers of the 1st and the 3rd community malls mostly used services from 

restaurants and beverage shops; while customers of the 2nd community mall mostly used services from a coffee shop, 

bakery, and ice- cream shops.  Regarding the day that the customers came to use services at the community mall, 

most customers of the 1st and the 3rd community malls typically came there upon their convenience/ on an uncertain 

day; while the customers of the 2nd community mall mostly came there on the weekend: Saturday – Sunday. They 

mostly used services at the community mall during 18.01-22.00 hrs.  They neither had regular community mall nor 

certain occasion in using services at a community mall.  In each time, the average expense that the customers of the 

1st and the 3rd community mall spent was 301-500 Baht, while the customers of the 2nd community mall averagely 
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spent 101-300 Baht.    The customers of all three community malls revealed that person influencing their decision 

making was oneself, and reason for visiting or using services at the community mall was its location where was near 

their residents.  The customers mostly perceived information about the 1st and the 3rd community malls from 

recommendations of acquaintances. In contrast, the customers of the 2nd community mall mostly perceived information 

about the mall from the radio. 

Results of the study on differences in each service marketing mix factor and customer intention to use 

community mall services ( to use services at the community mall)  as well as relationship of variables were presented 

as follows.  In an overview, all three community malls should pay concerns on product, physical evidence, service 

process, and people factors.  In consideration of each community mall, the findings suggested that the 1st community 

mall should pay concerns on product, place, and people factors; while the 2nd community mall should pay concerns on 

product, price, and physical evidence factors.  Lastly, the 3rd community mall should pay concerns on product 

development, service process, and physical evidence factors.  According to these results, all three community shared 

things in common that they should pay concerns on product factor in response to the need of customers. The overview 

of prediction equations were shown as follows. 

Intention to use services at all three studied community malls in Hang Dong district, Chiang Mai =  0. 160 + 

(0.280) product factor + (0.260) physical evidence factor + (0.175) service process factor + (0.127) people factor. (R2 

= 0.526) 

Intention to use services at the 1st community mall in in Hang Dong district, Chiang Mai =  (0.268)  product 

factor + (0.247) place factor + (0.303) people factor. (R2 = 0.514) 

Intention to use services at the 2nd community mall in in Hang Dong district, Chiang Mai =  (0.217)  product 

factor + (0.343) price factor + (0.292) physical evidence factor. (R2 = 0.550) 

Intention to use services at the 3rd community mall in in Hang Dong district, Chiang Mai =  (0.262)  product 

factor + (0.389) service process factor + (0.201) physical evidence factor. (R2 = 0.574) 

บทน า 
 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ 

และระบบการคมนาคมได้มีการกระจายสู่พื้นท่ีชานเมืองมากขึ้นท่ีอยู่อาศัยมีการขยายตัวออกไป แต่สถานท่ี  

เพื่อการจับจ่ายใช้สอยยังไม่เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม เชน่ 

ตลาด ร้านขายของช าต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ท าให้มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น  

(ชัญญา แซ่เตยี, 2557) 

 ในปัจจุบันอ าเภอหางดงได้กลายเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยของคนท่ีท างานและใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมือง ผังเมืองรวม 

เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ก าหนดให้พื้นท่ีบริเวณหางดงเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยถึงปานกลาง จึงท าให้เกิด 
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คอมมูนิตี้ มอลล์ เข้ ามารอง รับ รูปแบบการด า เนินชี วิตและพฤติกรรมของผู้บ ริ โภค (วี รวัฒน์  รัตนวราหะ  

และอดศิักดิ์ กันทะเมืองลี,้ 2559)  

 และด้วยสภาพการแข่งขันของธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีสูงขึ้นนั้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือก

มากขึ้นตามพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนต่างมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันและ 

มักเลือกซื้อหรือใช้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองมากท่ีสุด (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) รวมไปถึง 

คอมมูนติี้มอลล์ท้ัง 3 แหง่ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่มีปัญหาคล้ายคลงึในเร่ืองจ านวนผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการน้อย  

จึงท าให้ผู้วจิัยสนใจศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์

ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ 

คอมมูนิตี้มอลล์ในด้านต่างๆ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง และพัฒนาการสินค้าและบริการของคอมมูนิตี้มอลล์ 

ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ ให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาว 

แนวคดิและทฤษฎี 

 แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์/

บริการ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ด้านราคา (Price) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ

ให้บริการ (Process) และด้านการน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 

แนวคิดความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) 

พัชรี ดวงจันทร์ (2550) ได้อธิบายว่า ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การวางแผนของบุคคลท่ีจะท าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ 

ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ความตั้งใจเป็นตัวท านายพฤติกรรมเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดความพร้อมของบุคคลใน

การท่ีจะกระท าพฤติกรรมและเป็นตัวแปลท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่พฤติกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับธรุกิจคอมมูนิต้ีมอลล์ (Community Mall) 

คอมมูนิตี้มอลล์ คือ การน าร้านค้าท่ีเป็นวิถีการใช้ชีวิตประจ าวันมารวมกัน โดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต  

ซึ่งคนชานเมืองไม่มีทางเลือกในการหาแหล่งซื้อสินค้าในชีวิตประจ าวัน จึงเป็นจุดได้เปรียบของคอมมูนิตี้มอลล์ท่ีต่างจาก

ศูนยก์ารค้าประเภทอื่น ๆ (อรรถการ สัตยพาณิชย,์ 2551) 

แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการและความต้ังใจใช้บรกิารของผู้บริโภค 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการและความตั้งใจซื้อมีโครงสร้างหลัก 2 ส่วนท่ีส าคัญ  

ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีลักษณะ ดังเช่น ส่วนประสมทางการตลาดบริการธุรกิจด้านประกันสุขภาพ มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซื้อของพนักงานท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ซึ่งทางทฤษฎีท่ีกล่าวมานี้มาจากวรรณกรรมเร่ือง 

Services Marketing mix, Purchase Intention and Health Insurance (Beltran et. al., 2012). 

 

วิธีการด าเนินการวจิัย  
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ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการของผู้บริโภคท่ี 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์/

บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ  

และด้านการน าเสนอทางกายภาพ มผีลตอ่ความต้ังใจใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

ใช้การก าหนดตัวอย่างจ านวน 300 ตัวอย่าง จากตาราง Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) แบ่งออกเป็น  

3 สถานท่ี ดังนี้ 

โครงการคอมมูนิต้ีมอลล ์ โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 

รวมจ านวนชุดที่เก็บแบบสอบถาม 100 ชดุ 100 ชดุ 100 ชดุ 

วันปกติ (จันทร์ – ศุกร์)  

70 ชุด 

 

70 ชุด 

 

70 ชุด ชว่งเวลา 10.00 – 18.00 น. 35 ชุด 

ชว่งเวลา 18.00 – 22.00 น. 35 ชุด 

วันหยุด (เสาร ์– อาทิตย)์  

30 ชุด 

 

30 ชุด 

 

30 ชุด ชว่งเวลา 10.00 – 18.00 น. 15 ชุด 

ชว่งเวลา 18.00 – 22.00 น. 15 ชุด 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสว่นประสมการตลาดบริการ  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสนิใจใชบ้ริการ และแนวโนม้ความตัง้ใจใชใ้นอนาคต  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ประกอบด้วย

ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

และหาความแตกต่างของแตล่ะกลุ่มดว้ยการวเิคราะห ์ANOVA 

ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท้ัง 3 คอมมูนิตี้มอลล์ ส่วนเร่ืองอายุโครงการท่ี 2 และโครงการท่ี 3  

มีผู้ใช้บริการอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ซึ่งต่างจากโครงการท่ี 1 มีผู้ใช้บริการอายุ 30 – 39 ปี มากท่ีสุด ส าหรับสถานภาพ

ท้ัง 3 คอมมูนิตี้มอลล์ มีผู้ใช้บริการในสถานภาพโสด เช่นเดียวกันกับมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนในเร่ืองอาชีพ 
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คอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 3 มีผู้ใช้บริการประกอบอาชีพพนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชนเหมือนกัน  

ส่วนโครงการท่ี 2 ผู้ใช้บริการประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย มากท่ีสุด และรายได้ ผู้ใช้บริการ

คอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 ส่วนใหญ่แล้วมีรายได้อยู่ท่ี 15,000 – 30,000 บาท ซึ่งต่างจากโครงการท่ี 2 และโครงการ 

ท่ี 3 ซึ่งมีรายได้ไมเ่กิน 15,000 บาท เหมอืนกัน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ 

มีผู้ ใช้บ ริการคอมมูนิตี้มอลล์ โครงการท่ี  1 และโครงการท่ี  3 ใช้บ ริการ ร้านอาหารและเค ร่ืองดื่ ม  

ในขณะท่ีโครงการท่ี 2มีผู้ใช้บริการร้านกาแฟเบเกอร่ี และไอศกรีมมากท่ีสุด วันท่ีใช้บริการโครงการท่ี 2 และโครงการท่ี  

3 เลือกตามความสะดวก / ไม่แน่นอน ส่วนโครงการท่ี 3 มีผู้ เข้าใช้บริการวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ มากท่ีสุด  

เวลาท่ีผู้ใช้บริการชว่งเวลา 18.01 – 22.00 น. และไมใ่ชค้อมมูนติี้มอลล์แหง่เดียว ความถี่ในการใชบ้ริการ ไมแ่นน่อนแลว้แต่

โอกาสเหมือนกันท้ัง 3 แห่ง จ านวนเงินท่ีใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ังโครงการท่ี 2 และโครงการท่ี 3 อยู่ท่ี 301 – 500 บาท 

ต่อคร้ัง ซึ่งแตกต่างจากโครงการท่ี 2 เฉลี่ยต่อคร้ังอยู่ท่ี 101 - 300 บาท ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการและเหตุผล

ส าคัญเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ ทั้ง 3 แห่ง เหมือนกันคือ ตัวเองและอยู่ใกล้บ้าน การได้รับข้อมูล

เกี่ยวกับคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 3 คือ จากการแนะน าจากบุคคลท่ีรู้จัก แตกต่างกับโครงการท่ี 2  

ท่ีได้รับข้อมูลจากสื่อวิทยุมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสว่นประสมการตลาดบริการของผู้บริโภคท่ีใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ 

ตารางที่ 1 แสดงอันดับท่ี ค่าเฉลี่ย และระดับความมผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล 

             ตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการของผู้ตอบแบบสอบถามในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลอ์ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการดา้น ค่าเฉลี่ย ระดับความมีผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร อันดับที ่

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย 3.92 มาก 1 

ผลิตภัณฑ ์ 3.91 มาก 2 

การน าเสนอทางกายภาพ 3.88 มาก 3 

ราคา 3.87 มาก 4 

บุคลากร 3.86 มาก 5 

กระบวนการบริการ 3.84 มาก 6 

การสง่เสริมการตลาด 3.67 มาก 7 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความต้ังใจในการใชบ้ริการ และแนวโนม้ความตัง้ใจใชใ้นอนาคต 

ผู้ใช้บริการท้ัง 3 คอมมูนิตี้มอลล์  เห็นว่าความตั้งใจในการใช้บริการ และแนวโน้มความตั้งใจใช้ในอนาคต 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยเรียงอันดับได้ดังนี้  ฉันมีแนวโน้มว่าจะใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์โครงการนี้ในเวลา 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   238 

 

ท่ีเปิดให้บริการ  ฉันตั้งใจจะใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ถ้ามีสินค้าที่ฉันต้องการ  ฉันวางแผนว่าจะใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์

โครงการนี้ และฉันตัง้ใจจะใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลน์ี้ 

ส่วนที่ 5 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของความตัง้ใจของผู้บริโภคในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์

ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ตารางที่ 2 แสดงคา่สถิตเิปรียบเทียบความแตกตา่งของความตัง้ใจของผู้บริโภคในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลท้ั์ง 3 แห่ง 

 แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

ความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้

บริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์น 

อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ระหว่างกลุ่ม 2.546 3 1.273 3.229 0.041 

ภายในกลุ่ม 117.099 297 0.394   

 รวม 119.646 300    

*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการทดสอบความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 3 

แห่ง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า ค่า F-test ท่ีค านวณได้จากท้ัง 3 กลุ่มคอมมูนิตี้มอลล์ มีค่า p-value เท่ากับ 

0.041 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าคอมมูนิตี้มอลล์แต่ละแห่ง มีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้

บริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีแตกต่างกัน 

ตารางที่ 3 แสดงคา่สถิตเิปรียบเทียบรายคู่ความแตกต่างของความตัง้ใจในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ทัง้ 3 โครงการ 

โครงคอมมูนิตี้มอลล ์ โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 

โครงการที่ 1 - 0.20 0.18 

โครงการที่ 2  - 0.01 

โครงการที่ 3   - 

 คอมมูนิตี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการท่ี 1 มีความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ 

คอมมูนิตี้มอลล์แตกต่างจากคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 2 และโครงการท่ี 3 ส่วนคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 2 และ 3  

มีความตัง้ใจของผู้บริโภคในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลไ์มแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของส่วนประสมการตลาดบริการของผู้บริโภค

ท่ีใชต้อ่ความต้ังใจในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้ 

               บริการคอมมูนติี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ ท้ัง 3 แห่ง  

ปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

สัมประสทิธิ์การถดถอย t p-value 

b β 

ค่าคงที่ 0.160  0.768 0.443 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.339 0.280 4.646 0.000* 

ด้านการน าเสนอทางกายภาพ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

0.272 

0.193 

0.260 

0.175 

4.432 

2.745 

0.000* 

0.006* 

ด้านบุคลากร 0.141 0.127 2.180 0.030* 

R2 = 0.526, Adjust R2 = 0.520, R = 0.726, F = 46.532 

*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาค่า p-value  พบว่า ตัวแปลอิสระท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล ์

ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ ท้ัง 3 แห่ง อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ม ี4 ด้านคอื ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการน าเสนอ

ทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร 

ความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 3 โครงการ = 0.160 + (0.280) 

ผลิตภัณฑ ์+ (0.260) การน าเสนอทางกายภาพ + (0.175) กระบวนการให้บริการ + (0.127) บุคลากร 

ตารางที่ 5 แสดงผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ 

                คอมมูนติี้มอลล์โครงการท่ี 1  

ปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

สัมประสทิธิ์การถดถอย t p-value 

b β 

ค่าคงที่ 0.611  1.940 0.055 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.286 0.268 2.579 0.011* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 0.242 0.247 2.327 0.022* 

ด้านบุคลากร 0.285 0.303 3.056 0.003* 

R2 = 0.514, Adjust R2 = 0.499, R = 0.735, F = 15.434 

*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาค่า p-value พบว่า ตัวแปลอิสระท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 

อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ม ี3 ด้านคอื ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้านบุคลากร 

ความตัง้ใจในการใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ โครงการท่ี 1 = (0.268) ผลิตภัณฑ ์+ 

(0.247) ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย + (0.303) บุคลากร 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้ 

               บริการคอมมูนิต้ีมอลล์โครงการท่ี 2  

ปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

สัมประสทิธิ์การถดถอย t p-value 

b β 

ค่าคงที่ -0.005  -0.015 0.988 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.262 0.217 2.042 0.044* 

ด้านราคา 0.295 0.343 3.735 0.000* 

ด้านการน าเสนอทางกายภาพ 0.427 0.292 2.042 0.004* 

R2 = 0.550, Adjust R2 = 0.536, R = 0.749, F = 16.761 

*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาค่า p-value พบว่า ตัวแปลอิสระท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 2 

อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ม ี3 ด้านคอืดา้นผลิตภัณฑ ์ด้านราคาและด้านการน าเสนอทางกายภาพ  

ความตั้งใจในการใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โครงการท่ี 2 =  (0.217) ผลิตภัณฑ์ 

+ (0.343) ราคา + (0.292) การน าเสนอทางกายภาพ 

ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการ 

                ใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์โครงการท่ี 3 

ปัจจัย 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

สัมประสทิธิ์การถดถอย t p-value 

b β 

ค่าคงที่ -0.376  -0.989 0.325 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.359 0.262 2.475 0.015* 

ด้านกระบวนการให้บริการ 0.497 0.389 3.977 0.000* 

ด้านการน าเสนอทางกายภาพ 0.233 0.201 2.104 0.038* 

R2 = 0.574, Adjust R2 = 0.561, R = 0.774, F = 19.581 

*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาค่า p-value พบวา่ ตัวแปลอสิระที่มผีลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์โครงการท่ี 3 

อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ม ี3 ด้านคอื ด้านผลิตภัณฑด์้านกระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอทางกายภาพ 

ความตัง้ใจในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่โครงการท่ี 3 = (0.262) ผลิตภัณฑ์ 

+ (0.389) กระบวนการให้บริการ + (0.201) การน าเสนอทางกายภาพ 
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อภปิรายผลการศึกษา 

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ คุณภาพของร้านค้าและการบริการ  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ เปรมินทร์ วีรจิตโต (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้บริการ 

ในศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหมแ่อร์พอร์ต ซึ่งกลา่วว่า ความหลากหลายของสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ สามารถช าระสินค้าหรือบริการด้วย 

บัตรเครดิตและเดบิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ เปรมินทร์ วีรจิตโต (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

ผู้บริโภคท่ีใชบ้ริการในศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชยีงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่งกล่าววา่ ควรมกีารตดิป้ายหรือฉลากแสดงราคา

สินค้าและบริการอยา่งชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ คอมมูนิตี้มอลล์ 

มีช่วงเวลาเปิด ปิดท่ีเหมาะสม ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ณภัทรามณ จึงตระกูล (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง  

การวเิคราะห์ลูกค้าของสตาร์ เอวนวิ ไลฟส์ไตล์มอลล ์ ซึ่งกล่าววา่ ท่ีต้ังสะดวกสบายอยู่ใกล้แหลง่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ การลดราคา  

การแจกของรางวัลท่ีจัดท าโดยคอมมูนิตี้มอลล์  ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนารัตน์  สุภาแสน (2558)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกล่าวว่า 

การให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับมากโดยปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคญัมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ บุคลากรและพนักงานในร้านค้าต่าง ๆ ภายในคอมมูนติี้มอลล์ มคีวามพร้อมท่ีจะให้บรกิารอยู่

เสมอ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ซึ่ง สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนารัตน์ สุภาแสน (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง

พฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารค้าในอ าเภอเมืองเชยีงใหม ่ซึ่งกล่าววา่ พนักงานมีความรู้ในตัว

สินค้าและบริการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 

ด้านกระบวนการบริการ ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ มีการให้บริการข้อมูล

เกี่ยวกับคอมมูนิตี้มอลล์ด้านต่าง ๆ และมีขั้นตอนการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ไม่สอดคล้องธนารัตน์ สุภาแสน (2558) 

ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกล่าวว่า 

ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การคา้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมีคา่เฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือ ความสะอาด

ของสถานท่ีภายในคอมมูนิตี้มอลล์ และมีการปรับปรุงสถานท่ีใหสวยงามทันสมัยเสมอ สอดคล้องธนารัตน์ สุภาแสน 

(2558) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ซึ่งกล่าววา่ ความทันสมัย มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 

ข้อเสนอแนะของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อความต้ังใจบริการคอมมูนิต้ีมอลล์  

ด้านผลิตภัณฑ์ ส าหรับคอมมูนติี้มอลล์โครงการท่ี 1 เพิ่มความนา่สนใจของร้านค้าจัดหมวดหมู่ร้านค้าให้ชัดเจน 

โครงการท่ี 2 ควรมีแผนผังและป้ายบอกทาง ไปยังโซนพื้นท่ีต่าง ๆ โครงการท่ี 3 เพิ่มความหลากหลายของร้านค้า  

พัฒนาความสวยงามมีเอกลักษณ์อยูเ่สมอ 
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ด้านราคา ส าหรับคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 ตั้งราคาสินค้าหรือบริการเหมาะสมกับคุณภาพ โครงการท่ี 2  

ท าปา้ยบอกราคาสินค้าให้ชัดเจน โครงการท่ี 3 ตัง้ราคาสินค้าหรือบริการเหมาะสมกับก าลังซือ้ของผู้บริโภค 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส าหรับคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

โครงการท่ี 2 คอมมูนิตี้มอลล์ควรปรับให้มีช่วงเวลาเปิด ปิดที่เหมาะสม โครงการท่ี 3 ควรจัดโซนรา้นค้าเป็นสัดส่วน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส าหรับคอมมูนติี้มอลล์โครงการท่ี 1 ท าบัตรสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ จัดจ าหนา่ย

สินค้าราคาพิเศษ โครงการท่ี 2 ลดราคา  การแจกของรางวัล และท าบัตรสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ โครงการท่ี 3  

จัดการลดราคา  การแจกของรางวัลท่ีจัดท าโดยคอมมูนิต้ีมอลล์ 

ด้านบุคลากร ส าหรับคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 พัฒนาพนักงานมีความรู้ในงานสามารถให้ข้อมูลและบริการ

ได้ถูกต้องอยู่เสมอ โครงการท่ี 2 บุคลากรและพนักงานร้านค้ามีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส โครงการท่ี 3  

พัฒนาบุคลากรและพนักงานพร้อมให้บริการอยูเ่สมอ และแต่งกายสุภาพ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ส าหรับคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 2 ควรมีการให้บริการข้อมูล

คอมมูนติี้มอลล์ดา้นตา่ง ๆ โครงการท่ี 3 พัฒนาการตดิตอ่ประสานงานท่ีเป็นระบบ และแม่นย า 

ด้านการน าเสนอทางกายภาพ ส าหรับคอมมูนิตี้มอลล์โครงการท่ี 1 ควรสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

ภายในคอมมูนิตี้มอลล์ โครงการท่ี 2 ควรปรับปรุงสถานท่ีให้สวยงามทันสมัยเสมอ โครงการท่ี 3 ปรับปรุงและ 

เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคอมมูนติี้มอลล์ 

เพื่อให้งานวิจัยครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ควรมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากชาวต่างชาติเพิ่มเติม ด้วยเหตุผล

อ าเภอหางดงนั่นมชีาวต่างชาติอยูจ่ านวนมาก จึงถือเป็นการพัฒนางานวิจัยในคร้ังถัดไป 
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