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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัด

เชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 

5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักใชบ้ริการร้านค้าประเภทร้านอาหาร เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์  

คือ เพื่อรับประทานอาหาร บุคคลท่ีไปใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ด้วย คือ เพื่อน ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการคอมมู

นิตี้มอลล์ คือ ตนเอง ความถี่ในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ 1-2 คร้ัง/เดอืน ช่วงเวลามาใชบ้ริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ 

18.01-20.00 น. วันท่ีมาใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ คือ ไม่แนน่อน ชอบใชบ้ริการ Meechock Plaza มากที่สุด เพราะอยู่ใกล้

ท่ีพักอาศัย/ท่ีท างาน/สถานศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข่าวสารคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดใหม่ จาก Social media 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ค้นหาข้อมูลคอมมูนิตี้มอลล์ คือ Social media เลอืกใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ ตามสะดวกแบบไม่เจาะจง

สถานท่ี ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการในคอมมูนติี้มอลล์ คือ 1-2 ชั่วโมง จ านวนเงินท่ีใชจ้่ายในการใชบ้ริการในคอมมูนติี้มอลล ์ต่อ

ครัง้ คือ นอ้ยกว่า 1,000 บาท  

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญ ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและก าหนด

ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในล าดับแรกต่อปัจจัยย่อยในด้านตา่งๆ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีสินค้าและบริการท่ี

ต้องการ ด้านราคา คือ ราคาของสินค้าและบริการในคอมมูนิตี้มอลล์ มีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านการจัดจ าหน่าย 

คือ คอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์มี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในชว่งเทศกาลต่างๆ   ด้านบุคลากร คือ พนักงานรักษาความสะอาดสามารถดูแลรักษา

ความสะอาดศูนย์การค้าอย่างสม่ าเสมอ    ด้านกระบวนการให้บริการ คือ คอมมูนิตี้มอลล ์มกีระบวนการคัดเลือกร้านค้า

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 
 

Vol. 2 No. 3 (July – December 2016)   195 

 
 

ท่ีมีคุณภาพและน่าเชื่อถอื เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า     ด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพ คือ  คอมมูนิตี้มอลล์ 

มกีารตกแต่งพืน้ท่ีโดยรอบให้สวยงาม รม่ร่ืน 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการ ไม่เหมือนกันตามเพศ 

ชว่งอายุ และรายได้ต่อเดอืน       

 

ABSTRACT  
This independent study is aimed to research on consumers behaviors towards using services of community 

malls in Chiang Mai province. The data was conducted from 400 samples via questionnaires and analysed with 

descriptive statistics comprising of frequency, percentage and average. 

The result of the study is found that main questionnaire respondents are female, age between 21-30 years 

old, single status, doing bachelor degree or equivalent education, and earning income not more than 5,000 baht per 

month. 

The major group of the respondents spends time most at restaurants in community mall. Thus the chief 

reason in choosing community mall is eating out. The persons whom the respondents bring to participate in 

community mall are friends whereas the most contributing persons in choosing community mall are themselves. The 

frequency in visiting a community mall is 1 – 2 times per month while the period of time they spend most in a 

community mall is between 6.00 – 8.00 P.M. However, the day of the week they spend most is indefinite. 

Meechock Plaza is considered to be the most visited community mall by nearly all of the respondents because it is 

the closest location from their residences, working places, or educational institutes. The channel they hear of a new 

opening community mall is generally social media. The main influencing source in choosing a community mall is also 

the same channel. Most of them arbitrarily choose a community mall depending on their convenience. Nevertheless, 

the duration of time they spend most is 1 – 2 hours per day. Finally, the cost they mostly meet in a community mall 

is less than 1,000 baht per 1 time. 

Furthermore, the result of the study on marketing mix affecting decisions on spending time in a community 

mall is found that the respondents give the marketing mix precedence to all aspects. They respectively place 

importance on service marketing mix with average values such as service procedures, physical presentation and 

positioning, products, places, personnel, prices and promotions. These catagorised factors of the service marketing 

mix considerably indicate the highest values reflected by the respondents. It is found that they give priority to 

available products and services in product aspect, to reasonable price compared with quality in price aspect, to its 

easy-to-access location in place aspect, to festive events in promotion aspect, to community malls’ cleanness 

maintenance in personnel aspect, to quality and reliable shop selection in service procedure aspect, and to pleasant 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 
 

Vol. 2 No. 3 (July – December 2016)   196 

 
 

landscape in physical presentation and positioning aspect. Lastly, it was found that the respondents also point to 

service marketing mix varied by genders, age ranges, and earning income. 

บทน า  

ในปัจจุบัน  พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างจาก

เดิม  รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต  ทัศนคติ  และความต้องการ  โดยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีก  จากรูปแบบการค้าปลีกดั้งเดิม  เช่น ตลาด ร้านขาย

ของช า หรือร้านโชว์ห่วยต่างๆ มาเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์เซ็นเตอร์     หรือร้านสะดวกซื้อ

ตา่งๆ   ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว    นอกจากนี้       การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งได้มีการกระจายตัวสู่

พื้นท่ีชานเมืองมากขึ้น    ท่ีอยู่อาศัยมีการขยายตัวออกไป   เกิดการขยายตัวของเมือง  แต่สถานท่ีรองรับการจับจ่ายใช้

สอยยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  จึงท าให้คอมมูนิติ้มอลล์เข้ามารองรับต่อรูปแบบการด าเนินชวีิตและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค (ชัญญา แซ่เตยี, 2557) 

ในช่วง 3-5 ปีท่ีผ่านมา ตลาดคอมมูนติี้มอลล์มีการเตบิโตมากกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตในเชงิปริมาณ  มีการลงทุนใน

โครงการคอมมูนิตี้มอลล์จ านวนมากในพื้นท่ีใจกลางเมือง และชานเมืองของหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ชุมชนเมืองมกีารขยายตัว  และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยในไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ.2558 ท่ีผ่านมา พบว่า มี

พื้นท่ีค้าปลีกรวมท้ังหมดประมาณ 7,250,820 ตารางเมตร ศูนย์การค้ามีพื้นรวม 4,230,000 ตารางเมตร หรือประมาณ

ร้อยละ 58 ในขณะท่ีคอมมูนติี้มอลลม์สีัดสว่นมากเป็นล าดับท่ี 2 ในตลาดพื้นท่ีคา้ปลีกโดยมีพื้นท่ีรวมประมาณ 1,070,000 

ตารางเมตร หรือประมาณร้อยละ 15 โดยพืน้ท่ีค้าปลีกประเภทคอมมูนิต้ีมอลลม์ีการขยายตัวมากที่สุดในชว่งหลายปีท่ีผ่าน

มาและคาดการณว์า่จะมีการเตบิโตอยา่งต่อเนื่องในปี พ.ศ.2559-2560 (กาญจนา, 2558: ออนไลน์) 

ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีการเติบโตดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด  โดยในชว่ง 5-10 ปีท่ีผ่านมา  

จังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก จากการวิเคราะห์ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ใน

จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมใน  พ.ศ. 2559 ไม่แตกต่างจาก  

พ.ศ. 2558 มากนัก   เกิดจากปัจจัยภายนอก    คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว  ส่วนปัจจัยภายในคือการรอ

คอยประกาศใชรั้ฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งจะสร้าง        ความเชื่อมั่นให้นักลงทุนท้ังในประเทศและตา่งชาติ แต่

ยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีการเปิดตัวโครงการใหม่หลายโครงการด้วยกัน และคาดการณ์ว่าจะมีการเข้ามาลงทุน

อย่างเต็มท่ีของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ในช่วง  พ.ศ.2560 (ฐานเศรษฐกิจ, 2559: ออนไลน์)   เป็นผลจากการ

กระตุ้นเศรษฐกิจด้านตา่งๆ ของคณะรัฐบาล  โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  รวมถึงการเข้ามา

ลงทุนของกลุ่มทุนต่างชาตมิากขึน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ, 2557: ออนไลน)์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย

ส่งเสริมด้านความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนท่ีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับจีนใน           

การก่อสร้างรถไฟกึ่งความเร็วสูงในหลายๆ เส้นทาง  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและความตอ้งการอสังหาริมทรัพย์

ท้ังในเชิงพาณิชย์    และท่ีอยู่อาศัยตามหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , 2558 :ออนไลน์)     
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จากการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดโครงการคอมมูนิตี้มอลล์เป็นจ านวนมาก โดยจากการส ารวจ 

พบวา่ ปัจจุบันจังหวัดเชยีงใหม่มีโครงการคอมมูนิต้ีมอลลท่ี์เป็น     ท่ีนิยม  ท้ังสิ้น 15 แห่ง โดยกระจายตัวอยู่ในเขตตัวเมอืง

ชัน้ใน และเขตตัวเมอืงช้ันนอกของจังหวัดเชยีงใหม่   

ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในอดีตท่ีผ่านมา   และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง   

การวางแผนก่อสร้างอกีหลายโครงการดว้ยกัน 

ท้ังนี้  ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่  อาจเป็นเพราะ

พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเปลี่ยนไป และเร่ิมมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง      การเพิ่มขึ้นของ

รายได้ประชากร และการเข้าสู่ความเป็นสังคมเมือง เมื่อตลาดมีจ านวนมากขึ้น ทางเลือกของการใช้บริการ และความ

ตอ้งการของผู้บริโภคย่อมมมีากขึน้ตามล าดับ  อย่างไรก็ดีความเสี่ยงในการแข่งขันทางธุรกิจจากคู่แข่งโดยตรงยังคงมีบ้าง 

แต่มีไม่มากนัก  เนื่องจากคู่แข่งท่ีท าธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยท่ีไม่ได้

เป็นผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้ามืออาชีพ และยังคงมี  น้อยราย   ดังนั้น  จึงมีโอกาสท่ีโครงการคอมมูนิตี้มอลล์

สามารถจะเข้าไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังการพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ให้มีความ

ทันสมัย  สร้างความแปลกใหม่  เพื่อสามารถครองส่วนแบ่งตลาด  และดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยมาใช้บริการให้กลับมาใช้

บริการต่อไปอกีในอนาคต (Siam Future, 2554: ออนไลน์) 

จากเหตุผลเบื้องต้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ใน

จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อใช้ข้อมูลจากผลการศกึษาเป็นแนวทางในการบริหารคอมมูนติี้มอลล์ให้เป็นไปตามความต้องการของ

ผู้บริโภค  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

คอมมูนิต้ีมอลล์ 

คอมมูนติี้มอลล์ หมายถึง ศูนย์การคา้ขนาดกลาง-ย่อม ที่มลีักษณะเป็นศูนย์การคา้แบบเปิด  

(Open-air Shopping Center) ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีก โดยให้บรกิารเช่าพืน้ท่ีท้ังในระยะ

สั้นและระยะยาว  มักตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีร้านค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีร้านค้าบริการ

ต่างๆท่ีครบวงจร อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร และรา้นอาหาร เป็นต้น  และมีท่ีจอดรถท่ีสามารถเดินเข้าศูนย์การค้าได้

สะดวก  หรืออาจเป็นศูนย์การค้าท่ีผู้บริโภคสามารถมาพบปะสังสรรค์ (Hangout)  มีการมุ่งเน้นเร่ืองของบรรยากาศ  มี

พื้นท่ีเปิดใกล้ชิดกับธรรมชาติ  และมีการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การค้าอย่างมีเอกลักษณ์  เป็นจุดดึงดูดให้ผู้บริโภค

ต้องการมาเพื่อพักผ่อนหรือใช้เวลาในยามว่าง ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้จ่ายตามมาจากบริการท่ีมีอยู่ในศูนย์การค้า โดย

ร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าจะถูกคัดสรรมาอย่างดี  ส่วนใหญ่เป็นร้านท่ีสร้างแบรนด์จนมีภาพลักษณ์ทันสมัยมีสไตล์

ของตัวเอง เช่น Starbucks Mcdonald เป็นต้น  สอดคล้องกับการให้ความหมายของคอมมูนิตี้มอลล์จากการศึกษา

ความหมายและลักษณะท่ัวไปของคอมมูนติี้ มอลลด์ังกล่าวขา้งต้น 
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ปัจจุบันมีโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ท่ีเป็นท่ีนิยมในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังสิ้น 15 แห่ง โดยกระจายตัวอยู่ในเขตตัว

เมืองชั้นในและเขตตัวเมืองชั้นนอกของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเขตตัวเมืองชั้นใน คือ โซนอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท้ังหมด ส่วน

เขตตัวเมอืงช้ันนอก ประกอบไปด้วย โซนสันทราย โซนสันก าแพง โซนดอยสะเก็ด โซนแม่ริม โซนหางดง และโซนสารภี 

 

เขตตัวเมอืงชั้นใน  เขตตัวเมอืงชั้นนอก 

1.Star Avenue 1 

2.Star Avenue 2 

3. Star Avenue 3 

4.The Chill Park Chiang Mai 

5.@Curve Community &    

   Education Mall 

6.The Harbor 

 

7.Think Park 

8.Suandok Park 

9.Nim City Daily 

10.Mali Place 

11.เชยีงใหม่ 89 พลาซ่า 

12.JJ Market หรือ         

จรงิใจมารเ์ก็ต เชียงใหม ่

1.Meechok Plaza 

2.Kad Farang Village 

3.Green Plus Mall 1&2&3 

พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้อธิบายไว้วา่ พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  

หมายถงึ พฤตกิรรมท่ีผู้บริโภคท าการคน้หา การคิด การซื้อ การใช ้การประเมินผล ในสนิค้าและบริการซึ่ง  คาด

วา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทัง้นี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสนิใจซึ่งมมีาอยู่ก่อนแล้ว 

และซึ่งมีส่วนในการก าหนดให้มกีารกระท าดังกล่าว 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฎิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง

กับการได้รับ และการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวณการต่างๆ ของ     การตัดสินใจซึ่งเกิดก่อน และ

เป็นตัวก าหนดปฎกิิริยาต่างๆ เหลา่นี ้

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyze Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ซื้อและการใชข้องผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ค าตอบท่ีได้

จะช่วยให้นักการตลาดสามารถใช้กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถจะตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม (ศิริวรรณ และคณะ, 2552) 

7 ค าถาม (6Ws และ1H) 

ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 

ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 

ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) 
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ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซื้อ (Who participates in the buying?) 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 

ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชัญญา แซ่เตยี (2557) ได้ศึกษาแนวโนม้การใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาพฤติกรรม

ผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ 1-2 คร้ัง     ต่อเดือน ใช้ระยะเวลาภายใน

ศูนย์การค้า 1-2 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์การค้า 501-1,000 บาทต่อคร้ัง  มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

คอมมูนิตี้มอลล์ คือรับประทานอาหารเป็นอันดับหนึ่ง  นอกจากนี้      ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ (7P’s) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดในปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

คือด้านการมีท่ีจอดรถเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และให้ความส าคัญในระดับมากในปัจจัยด้านสินค้า คือด้าน

การมสีินค้าที่มีความหลากหลาย สินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า ปัจจัยด้านราคา คือด้านการแสดงราคาจากป้าย

แสดงราคาท่ีตรงกับราคาท่ีเคร่ืองช าระเงิน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือคอมมูนิตี้มอลล์มีเวลาเปิด-ปิดในการ

ให้บริการท่ีเหมาะสม ปัจจัยด้านพนักงานขาย คือพนักงานขายให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลางในทุกด้านของปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด คือคอมมูนิตี้มอลล์มีการ

แจ้งข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่น ของแถม และของรางวัลท่ีน่าสนใจดึงดูดให้ลูกค้าต้องการใช้บริการ และทุกด้านของปัจจัย

บริการ คือคอมมูนิตี้มอลล์มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และมีบริการจอดรถภายในอาคาร และคอมมูนิตี้มอลล์มีจุด

รับส่งไปยังจุดต่างๆ เช่น BTS 

ตรทีิพ บุญแย้ม และ นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการใช้คอมมูนติี้มอลล์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุเฉลี่ย 21-25 ปี สถานภาพโสด ยังไม่มี

บุตร มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมี

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 50,001-60,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาใช้บริการท่ีคอมมูนิตี้ มอลล์ ท่ี ดิ 

อเวนิว รัชโยธิน บ่อยท่ีสุด เดินทางมาใช้โดยรถยนต์ส่วนตัว สาเหตุท่ีมาใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ อันดับท่ีหนึ่งคือ ความ

ทันสมัยและความหลากหลายของสินค้า มักจะเดินทางไปกับเพื่อน ผู้ท่ีมอีิทธิพลตอ่การเลอืกใชบ้ริการร้านตา่งๆ ในคอมมู

นิตี้ มอลล์ คือ ตัวเอง และ เลือกท่ีจะมาเดินเล่นในคอมมูนิตี้มอลล์  แหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด  

คือ สื่อออนไลน์ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการคือ วันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นประมาณ 16.00-19.00 น. ความถี่ใน การใช้

คอมมูนิตี้มอลล์ โดยเฉลี่ย 4 คร้ังต่อเดือน  จ านวนเงินท่ีใช้เฉลี่ยต่อคร้ัง 2,073.75 บาท และใช้เวลาในคอมมูนิตี้มอลล์ 

เฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง  
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 ณัฐพงศ์ จันทวาส และคณะ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคท่ีมาใชบ้ริการศูนย์การค้าคอมมู

นิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 รายท่ีมาใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา มีการใช้บริการ

คอมมูนิตี้มอลล์เดือนละ 2 คร้ัง ใช้บริการวันอาทิตย์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในช่วงเวลา 16.30-19.30 น. และ

เลอืกซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด  นอกจากนี้กลุม่ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาดท่ี

มีผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากในทุกๆ ด้าน   ได้แก่  ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ โดยเห็นว่าสินค้าและบริการในคอมมูนิตี้มอลล์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   มีส่วนในการเลือกใช้บริการมาก

ท่ีสุด ปัจจัยด้านราคา โดยเห็นว่าราคาสินค้าและบริการในคอมมูนิตี้ มอลล์  มีความเหมาะสมกับคุณภาพมีส่วนในการ

เลือกใช้บริการมากท่ีสุด ปัจจัยด้านสถานท่ี โดยเห็นวา่บรรยากาศในคอมมูนติี้มอลล์มีส่วนในการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเห็นวา่การให้บริการบัตรเครดิตหรือมีส่วนลดเงินสดแก่ผู้ใช้บริการในคอมมูนติี้มอลล์

มสี่วนในการเลอืกใช้บริการมากที่สุด 

 วีรชาญ บรรณวิรุฬห์ และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการคัด

สรรร้านค้าผู้เช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้าชุมชน จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้

บริการในศูนย์การค้าชุมชนเป็นเพศหญิง อยู่ในชว่งอายุ 10-30 ปี และช่วงอายุ 31-50 ปี มสีถานภาพโสด ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และมรีายได้เฉลี่ยต่ ากวา่ 20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนพฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าและบริการพบว่า อัตราส่วนของประเภทร้านค้าท่ีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุดคือ ร้านค้าประเภท

ซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาคือร้านขายสินค้าต่างๆ และร้านอาหาร วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการมากท่ีสุดคือ เพื่อ

รับประทานอาหาร รองลงมาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ และเพื่อพบปะสังสรรค์ ปัจจัย 5 อันดับแรกท่ีมีความส าคัญต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนคือ ท าเลท่ีตั้ง ความสะดวกสบายในการเข้าออกศูนย์การค้า ความสะอาดของ

ร้านค้า ความครบครันของประเภทร้านค้า ตามล าดับ โดยกลุ่มอายุของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

ระหว่าง 10-30 ปี ซึ่งถูกแบ่งอยู่ในช่วงกลุ่ม Gen-Y และ Gen-M เพราะฉะนั้นการคัดสรรลักษณะร้านค้าท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความต้องการบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มนี้ควรมีลักษณะบรยากาศภายในร้านท่ีทันสมัยและหลากหลาย มีการ

พัฒนาน าสินค้าใหม่ๆ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อช้ในการประกอบการ และผู้บริโภคอกีกลุ่มคือชว่งอายุ ระหว่าง 31-50 ปี 

ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มการแบ่งช่วงอายุท่ีเรียกว่า กลุ่ม Gen-X เพราะฉะนั้นควรคัดสรรร้านค้าท่ีมีลักาณะเรียบง่าย

และน าเสนอสินค้าท่ีมีลักษณะการใชง้านได้จริง มรีาคาและคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล  

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา  

เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้  ประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ี 

มอลลใ์นจังหวัดเชยีงใหม่ โดยใชเ้ค้าโครงค าถาม 6Ws และ 1H  
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นอกจากนี้ยังมเีนื้อหาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอ 

เมอืงเชยีงใหม่ในการเลอืกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล ์7 ด้าน  

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นจังหวัดเชยีงใหม่ มขีั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้  

1. รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น   2. สร้างแบบสอบถาม   3. เก็บรวบรวมขอ้มูล  

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  5. จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครัง้นี้  เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง จึงใช้การก าหนดขนาดตัวอยา่ง จ านวน 400 ราย 

(Seymour Sudman, 1976 อ้างใน กุลฑลี  ร่ืนรมย์, 2551) จากผู้บริโภคท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเคยใช้

บริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นจังหวัดเชยีงใหม่ ภายในระยะเวลา 6 เดอืน 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ราย  จากผู้บริโภคท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเคยใช้

บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก บริเวณ

คอมมูนติี้มอลล์ในจังหวัดเชยีงใหม่ หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชยีงใหม่ และโรงเรียนในจังหวัดเชยีงใหม ่

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งเก็บจากกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา โดย

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยขอ้มูลเกี่ยวกับเพศ อายุ            สถานภาพสมรส 

ระดับการศกึษาขั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  

 ส่วนท่ี  2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เค้าโครงค าถาม 6Ws และ 1H 

ซึ่งประกอบด้วยใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ ผู้บริโภค

ซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน และผู้บริโภคซื้ออย่างไร  

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ด้าน ท่ีมีผลต่อการใช้บริการคอมมูนิตี้

มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มาตรวัด Rating Scale 5 ระดับ และมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้  (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 

2551) 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์เป็นค าถามปลายเปิด 

ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด  

มกีารศึกษาในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ประกอบอาชพี นักเรียน/นักศกึษา มีรายได้ตอ่เดอืนไมเ่กิน 5,000 บาท  
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นจังหวัดเชยีงใหม่จากแบบสอบถาม 

พฤตกิรรมการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์

ในจังหวัดเชียงใหม ่

 

ผลการศกึษา 

 

ชอบใชบ้ริการร้านคา้ประเภท ร้านอาหาร 

เหตุผลท่ีเลอืกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ เพื่อรับประทานอาหาร 

บุคคลที่ไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลด์้วย เพื่อน 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลอืกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ ตนเอง 

ความถี่ในการไปใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ใน 1 เดอืน 1-2 ครัง้ 

ชว่งเวลามาใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ 18.01 – 20.00 น. 

วันท่ีมาใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ ไมแ่นน่อน 

รายช่ือของคอมมูนิต้ีมอลลท่ี์ชอบใชบ้ริการมากที่สุดในจังหวัด

เชยีงใหม ่

Meechok Plaza 

เหตุผลท่ีเลอืกใช้บริการในคอมมูนติี้มอลล์ท่ีชอบมากที่สุด เพราะอยูใ่กล้ท่ีพักอาศัย/ท่ีท างาน/

สถานศกึษา 

แหลง่ข้อมูลเพื่อทราบขา่วสารคอมมูนิต้ีมอลล ์เปิดใหม่ Social media 

แหลง่ข้อมูลท่ีใชค้้นหาข้อมูลคอมมูนิต้ีมอลล์ Social media 

การเลอืกใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ ตามสะดวกแบบไมเ่จาะจงสถานท่ี 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการในคอมมูนติี้มอลล์  1-2 ชั่วโมง 

จ านวนเงินท่ีใชจ้่ายในการใชบ้ริการในคอมมูนติี้มอลล์ ตอ่คร้ัง  นอ้ยกว่า 1,000 บาท 

ความรู้สกึหลังการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ รู้สกึพอใจ 

การตัดสินใจใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นอนาคต  ใชบ้ริการอยา่งแน่นอน 

การตัดสินใจแนะน าให้คนรู้จักใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ แนะน าอยา่งแน่นอน 
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ตารางที่ 2 แสดงล าดับค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

    คอมมูนติี้มอลล์ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

ล าดับ ส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านกระบวนการให้บริการ 4.03 มาก 

2 ด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพ 4.01 มาก 

3 ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.98 มาก 

3 ด้านการจัดจ าหนา่ย 3.98 มาก 

5 ด้านบุคลากร 3.90 มาก 

6 ด้านราคา 3.75 มาก 

7 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.70 มาก 

 

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญ และปัจจัยยอ่ยท่ีส าคัญท่ีสุดของสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ         

การเลอืกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นจังหวัดเชยีงใหม ่

ล าดับที ่
ส่วนประสมการตลาด

บริการ 
ปัจจัยย่อยที่ส าคัญทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านผลิตภัณฑ ์ มสีินค้าและบริการท่ีต้องการ 4.14 มาก 

2 ด้านราคา ราคาของสนิค้าและบริการในคอมมูนติี้มอลล์ มี

ความเหมาะสมกับคุณภาพ 

3.87 มาก 

3 ด้านการจัดจ าหน่าย คอมมูนติี้มอลล์ ตัง้อยู่ริมถนนใหญ่ สามารถ

เข้าถึง   ได้งา่ย 

4.10 มาก 

4 ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ร้านคา้ในคอมมูนติี้มอลล์มีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาลตา่งๆ  

3.78 มาก 

5 ด้านบุคลากร พนักงานรักษาความสะอาดสามารถดูแลรักษา       

ความสะอาดศูนย์การคา้อย่างสม่ าเสมอ 

3.99 มาก 

6 ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

คอมมูนติี้มอลล์ มีกระบวนการคัดเลอืกร้านคา้ที่

มคีุณภาพและนา่เช่ือถือ เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกค้า 

4.08 มาก 

7 ดา้นการสรา้งและก าหนด

ลักษณะทางกายภาพ 

คอมมูนติี้มอลล์ มีการตกแตง่พืน้ท่ีโดยรอบให้

สวยงาม รม่ร่ืน 

4.05 มาก 
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จากการศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์ในจังหวัดเชยีงใหมม่ขี้อค้นพบ ดังนี้ ในภาพรวม 

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 

ประกอบอาชพี นักเรียน/นักศกึษา มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามชอบใช้บริการร้านค้าประเภท 

ร้านอาหาร ในคอมมูนิตี้มอลล์ มากท่ีสุด ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ เพื่อรับประทานอาหาร 

โดยมักไปใชบ้ริการคอมมูนิตี้มอลล์กับเพื่อน ผู้ท่ีมอีทิธิพลในการเลือกใชบ้ริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ ตนเอง โดยส่วนใหญ่มี

ความถี่ในการไปใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ 1-2 คร้ัง/เดือน มาใชบ้ริการเวลา 18.01 – 20.00 น. วันท่ีมาใช้บริการคอมมูนิตี้

มอลล์ คือ ไม่แน่นอน โดย Meechok Plaza คือ คอมมูนิตี้มอลล์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามชอบใช้บริการมากท่ีสุดในจังหวัด

เชยีงใหม ่ซึ่งเหตุผลท่ีเลอืกใช้บริการ  ในคอมมูนติี้มอลล์ดังกลา่ว คือ เพราะอยูใ่กล้ท่ีพักอาศัย/ท่ีท างาน/สถานศกึษา  

ท้ังนี้ Social media คือ แหล่งข้อมูลเพื่อทราบข่าวสารคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดใหม่ และเป็นแหล่งข้อมูลท่ีใช้ค้นหา

ข้อมูลคอมมูนิตี้มอลล์ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด และเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ตามสะดวกแบบไม่เจาะจง

สถานท่ี โดยใชร้ะยะเวลาในคอมมูนติี้มอลล์ 1-2 ชั่วโมง ใชจ้่ายในการใชบ้ริการในคอมมูนติี้มอลล์ ต่อคร้ัง นอ้ยกว่า 1,000 

บาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกพอใจหลังการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ ตัดสินใจใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์

ในอนาคต และแนะน าให้คนรู้จักใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์อยา่งแน่นอน 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากทุกด้าน โดยเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ  

ด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการจัดจ าหนา่ย ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ท้ังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในล าดับแรกต่อปัจจัยย่อยในด้านต่างๆ ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก่ มสีินค้าและบริการท่ีต้องการ ด้านราคา ได้แก่ ราคาของสนิค้าและบริการในคอมมูนิต้ีมอลล ์มีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านการจัดจ าหน่าย ได้แก่ คอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาลตา่งๆ  ด้านบุคลากร 

ได้แก่ พนักงานรักษาความสะอาดสามารถดูแลรักษาความสะอาดศูนย์การค้าอย่างสม่ าเสมอ ด้านกระบวนการให้บริการ 

ได้แก่ คอมมูนติี้มอลล์ มกีระบวนการคัดเลอืกร้านค้าที่มคีุณภาพและนา่เชื่อถือ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ดา้นการสร้างและ

ก าหนดลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ คอมมูนติี้มอลล์ มีการตกแตง่พื้นท่ีโดยรอบให้สวยงาม รม่ร่ืน 

นอกจากกนี้ ยังพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์

ในจังหวัดเชยีงใหม่เหมอืนกัน ยกเว้น  

- ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ เพื่อการพักผ่อน และเพื่อซื้อของใช้

ในชีวิตประจ าวัน มาใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ เวลา 12.01 – 14.00 น. ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีเหตุผลท่ี

เลอืกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล ์คือ เพื่อรับประทานอาหาร มาใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์เวลา 18.01 – 20.00 น. มากท่ีสุด 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มเพศชายและเพศหญิง ให้ความส าคัญกับ

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจัยย่อยแต่ละด้าน

เหมอืนกัน ยกเว้น 
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- ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคัญกับการมีสินค้าและบริการของร้านค้าในคอมมูนิตี้

มอลล์ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคัญกับการมีสินค้าและบริการท่ีต้องการ 

มากที่สุด 

- ด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคัญกับคอมมูนติี้มอลล์ 

มีการตกแต่งพื้นท่ีโดยรอบให้สวยงามร่มร่ืน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์   

มสีิ่งอ านวยความสะดวกเพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกค้า มากที่สุด 

ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละช่วงอายุมีพฤติกรรมในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน 

ยกเวน้ 

- ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุมากกว่า 40 ปี ชอบใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต เลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์  

เพื่อซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน ในขณะท่ีกลุ่มช่วงอายุอื่นชอบใช้บริการร้านอาหาร เลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์  

เพื่อรับประทานอาหาร มากที่สุด  

- ผู้ตอบแบบสอบถามชว่งอายุไม่เกิน 30 ปี มักไปใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์กับเพื่อน ในขณะท่ีกลุม่ช่วงอายุอื่นมัก

ไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลก์ับครอบครัว/ญาติ มากที่สุด 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามชว่งอายุ 31-40 ปี ไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์3-4 ครัง้/เดอืน  

ซึ่งบ่อยกวา่ชว่งอายุอื่นไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์1-2 ครัง้/เดอืน มากที่สุด 

- ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละช่วงอายุมาใช้บริการในวัน เวลา และชอบใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัด

เชยีงใหม่ไม่เหมอืนกัน 

- ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี เลือกใช้บริการในคอมมูนิตี้มอลล์ท่ีชอบไปใช้บริการ เพราะมีสินค้า

และบริการท่ีต้องการ ในขณะท่ีกลุ่มช่วงอายุอื่น เลือกใช้บริการในคอมมูนิตี้มอลล์ท่ีชอบไปใช้บริการ เพราะอยู่ใกล้ท่ีพัก

อาศัย/ท่ีท างาน/สถานศกึษา มากท่ีสุด 

- ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี รับข่าวสารคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่จากป้ายคัทเอาท์ และค้นหา

ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ในขณะท่ีกลุ่มชว่งอายุอื่นใช้ Social media เป็นชอ่งทางในการรับข่าวสารคอมมูนติี้มอลล์ท่ีเปิด

ใหม ่และค้นหาข้อมูลคอมมูนิต้ีมอลล ์มากท่ีสุด  

- ผู้ตอบแบบสอบถามชว่งอายุไม่เกิน 20 ปี ไมแ่นใ่จแนะน าให้คนรู้จักใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ในขณะที่กลุ่มช่วง

อายุอื่นแนะน าให้คนรู้จักใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลอ์ย่างแนน่อน 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ความส าคัญกับส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลลใ์นจังหวัดเชยีงใหม่ในปัจจัยย่อยแต่ละดา้นเหมอืนกัน ยกเว้น 

- ด้านผลิตภัณฑ ์ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละช่วงอายุให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยไม่เหมอืนกัน 

- ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามอายุมากกว่า 40 ปี ให้ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์ มีท าเลท่ีตั้ง

ใกล้กับท่ีพัก ท่ีท างานหรือสถานศึกษา ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามลุ่มช่วงอายุอื่นให้ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์ 

ตัง้อยู่ริมถนนใหญ่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากท่ีสุด 
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- ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามอายุมากกว่า 40 ปี ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคนยิ้มแย้ม นอบน้อม 

ยินดีให้บริการ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามลุ่มช่วงอายุอื่นให้ความส าคัญกับพนักงานรักษาความสะอาดสามารถดูแล

รักษาความสะอาดศูนย์การคา้อย่างสม่ าเสมอ มากที่สุด 

- ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 20 ปี ให้ความส าคัญกับคอมมูนติี้มอลล์ มีระบบรับ

บัตรจอดรถ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามลุ่มชว่งอายุอื่นให้ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์ มีกระบวนการคัดเลอืกรา้นค้า

ท่ีมีคุณภาพ มากที่สุด 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละ

ชว่งอายุให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยไม่เหมอืนกัน  

ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายได้ต่อเดือนมีพฤติกรรมในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่

เหมอืนกัน ยกเว้น 

- ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายได้ตอ่เดอืน มีเหตุผลท่ีเลอืกใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลล์ และชอบใชบ้ริการคอมมู

นิตี้มอลล์ในจงัหวัดเชยีงใหม ่ไมเ่หมอืนกัน 

- ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท มักไปใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์กับครอบครัว / 

ญาต ิและไปใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในวันเสาร์-อาทิตย ์ในขณะที่กลุ่มรายได้อื่นมักไปใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์กับเพื่อน 

และไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ไมแ่นน่อน มากที่สุด 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ 10,001- 20,000 บาท ไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์ 

3-4 ครัง้/เดอืน ซึ่งบ่อยกวา่ชว่งอายุอื่นไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์1-2 ครัง้/เดอืน มากที่สุด 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ เวลา 10.00 – 12.00 น. และ

เลอืกใชบ้ริการในคอมมูนิตี้มอลล์ท่ีชอบไปใชบ้ริการ เพราะมีสินค้าและบริการท่ีตอ้งการ ในขณะที่กลุ่มรายได้อื่นใช้บริการ

คอมมูนิตี้มอลล์ เวลา 18.01 – 20.00 น. และเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ เพราะอยู่ใกล้ท่ีพั กอาศัย /ท่ีท างาน /

สถานศกึษา มากที่สุด 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายได้ต่อเดือนให้ความส าคัญกับส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหมใ่นปัจจัยยอ่ยแตล่ะด้านเหมือนกัน 

ยกเวน้ 

- ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายได้ตอ่เดอืนให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยไม่เหมอืนกัน 

- ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ให้ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์ 

มที าเลท่ีตั้งใกล้กับท่ีพัก ท่ีท างานหรือสถานศึกษาของท่าน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามลุ่มช่วงอายุอ่ืนให้ความส าคัญกับ

คอมมูนติี้มอลล์ ตัง้อยู่ริมถนนใหญ่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากท่ีสุด 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้ความส าคัญกับร้านค้าใน

คอมมูนิตี้มอลล์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมรีายได้มากกว่า 

10,000 บาท ให้ความส าคัญกับร้านคา้ในคอมมูนติี้มอลล์มีการจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาด มากที่สุด 
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- ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ไมเ่กิน 10,000 บาท  

ให้ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์ มีระบบรับบัตรจอดรถ โดยไม่คิดค่าบริการ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

มากกวา่ 10,000 บาท ให้ความส าคัญกับคอมมูนติี้มอลล์ มีกระบวนการคัดเลอืกร้านคา้ที่มคีุณภาพ มากที่สุด 

- ด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้

ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์ มีการตกแต่งพื้นท่ีโดยรอบให้สวยงาม ร่มร่ืน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

มากกว่า 10,000 บาท ให้ความส าคัญกับคอมมูนิตี้มอลล์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

มากที่สุด 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลลใ์นจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 

5,000 บาท  

2. ผู้บรโิภคซื้ออะไร จากการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ ชอบใชบ้ริการร้านค้าประเภทร้านอาหาร บอ่ยท่ีสุด

ในคอมมูนติี้มอลล ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของณัฐพงศ ์จันทวาส และคณะ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาดของ

ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ประเภทของสินค้าและบริการส่วน

ใหญ่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกใช้บริการ คือ รา้นอาหาร และเลอืกซือ้อาหารและเครื่องดื่ม  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ จากการศึกษาพบว่า เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ เพื่อรับประทาน

อาหาร มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญา แซ่เตีย (2557) ท่ีได้ศึกษาแนวโน้มการใช้บริการคอมมูนิตี้

มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ เพื่อรับประทาน

อาหารเป็นอันดับหนึ่ง และผลการศึกษาของวีรชาญ บรรณวิรุฬห์ และกองกูณฑ์  โตชัยวัฒน (2554) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการคัดสรรร้านค้าผู้เช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้าชุมชน ซึ่งพบว่า วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการมาก

ท่ีสุด คือ เพื่อรับประทานอาหาร  

4. ใครมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อ จากการศกึษาพบวา่ บุคคลที่ไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลด์้วย คือ เพื่อน ผู้

ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของตรีทิพ บุญแย้ม และ  

นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์  (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้คอมมูนิตี้มอลล์  ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปกับเพื่อน ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลอืกใชบ้ริการร้าน

ตา่งๆ ในคอมมูนติี้ มอลล ์คือ ตัวเอง 
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5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบว่า ความถี่ในการไปใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ใน 1 เดือน คือ 1-2 ครั้ง 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญา แซ่เตยี (2557) ท่ีศึกษาแนวโนม้การใชบ้ริการคอมมูนิตี้มอลล์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ 1-2 คร้ังต่อเดือน และผลการศึกษา

ของณัฐพงศ์ จันทวาส และคณะ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าคอมมูนิตี้

มอลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารใช้บริการคอมมูนิต้ีมอลลเ์ดอืนละ 2 ครัง้ 

ช่วงเวลามาใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ 18.01 – 20.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของตรีทิพ บุญแย้ม 

และ นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้คอมมูนิตี้มอลล์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาใชบ้ริการคอมมูนิตี้มอลล์ในชว่งเวลา 16.00-19.00 น. และ

ผลการศึกษาของณัฐพงศ ์จันทวาส และคณะ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคที่มาใช้บริการศูนย์การค้า

คอมมูนิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในช่วงเวลา 16.30-19.30 

น.  

วันท่ีมาใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ ไม่แน่นอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของตรีทิพ บุญแย้ม และ  

นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการใชค้อมมูนติี้มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มักใชบ้ริการ ในวันเสาร์-อาทิตย ์และผลการศึกษาของณัฐพงศ ์จันทวาส และคณะ 

(2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในวันอาทิตย์ มากท่ีสุด ท้ังนี้ความแตกต่างอาจเนื่องมาจาก 

ลักษณะการด าเนนิชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครมคีวามเร่งรีบ มีการจราจรตดิขัดในวันท าการ จันทร์-ศุกร์ จึงสะดวกมา

ใชบ้ริการในวันหยุด เสาร์-อาทิตยม์ากกวา่  

6. ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน จากการศึกษารายช่ือของคอมมูนิต้ีมอลล์ท่ีผู้บริโภคชอบใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม ่มาก

ท่ีสุด คือ Meechok Plaza ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ดังกล่าว เพราะอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัย/ท่ีท างาน/

สถานศึกษา 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลเพื่อทราบข่าวสารคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดใหม่ คือ Social 

media แหล่งข้อมูลท่ีใช้ค้นหาข้อมูลคอมมูนิตี้มอลล์ คือ Social media มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของตรีทิพ 

บุญแย้ม และนวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้คอมมูนิตี้มอลล์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา่ แหลง่ข้อมูลท่ีมีอิทธิต่อการเลอืกใช้บริการมากที่สุดคือ สื่อออนไลน์ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ตามสะดวกแบบไม่เจาะจงสถานท่ี ระยะเวลาท่ีใช้บริการใน

คอมมูนิตี้มอลล์ คือ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญา แซ่เตีย (2557) ท่ีศึกษาแนวโน้มการใช้บริการ

คอมมูนติี้มอลลข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชร้ะยะเวลาภายในคอมมูนิตี้

มอลล ์1-2 ชั่วโมง 
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จ านวนเงินท่ีใช้จ่ายในการใช้บริการในคอมมูนิตี้มอลล์ต่อคร้ัง คือ น้อยกว่า 1,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของชัญญา แซ่เตีย (2557) ท่ีศึกษาแนวโน้มการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล์ 501-1,000 บาทต่อครัง้ 

นอกจากนี้ความรู้สึกหลังการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ รู้สึกพอใจ การตัดสินใจใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ใน

อนาคต คือ ใชบ้ริการอยา่งแน่นอน การตัดสินใจแนะน าให้คนรู้จักใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์คือ แนะน าอย่างแนน่อน  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปราย

ผลได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัด

เชียงใหม่ อยู่ในระดับมากในทุกๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับณัฐพงศ์ จันทวาส และคณะ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาด

ของผู้บริโภคท่ีมาใชบ้ริการศูนย์การคา้คอมมูนิต้ีมอลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมาก เร่ือง  

มีสินค้าและบริการท่ีต้องการ มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญา แซ่เตีย (2557) ท่ีศึกษาแนวโน้มการใช้

บริการคอมมูนิตี้มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญในระดับมากในปัจจัยด้านสินค้า คือด้านการมี

สินค้าท่ีมีความหลากหลาย สินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า  

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมาก เร่ืองราคาของ

สินค้าและบริการในคอมมูนิตี้มอลล์ มีความเหมาะสมกับคุณภาพมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐพงศ ์ 

จันทวาส และคณะ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยเห็นว่าราคาสินค้าและบริการในคอมมูนิตี้ มอลล์ มีความเหมาะสมกับคุณภาพมีส่วนในการเลือกใช้

บริการมากที่สุด 

ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญตอ่ปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมาก เร่ือง 

คอมมูนติี้มอลล์ ตัง้อยู่ริมถนนใหญ่ สามารถเข้าถึงได้งา่ยมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรีชาญ บรรณวรุิฬห์ 

และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน (2554) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการคัดสรรร้านค้าผู้เช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้า

ชุมชน โดยเห็นว่าท าเลท่ีต้ัง ความสะดวกสบายในการเข้าออกศูนย์การคา้มีสว่นในการเลอืกใช้บริการมากที่สุด  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญตอ่ปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมาก 

เร่ือง ร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในชว่งเทศกาลต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของชัญญา แซ่เตีย (2557) ที่ศึกษาแนวโน้มการใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่า

คอมมูนิตี้มอลล์มีการแจ้งข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่น ของแถม และของรางวัลท่ีน่าสนใจดึงดูดให้ลูกค้าต้องการใช้บริการมี

ส่วนในการเลอืกใช้บริการมากที่สุด และผลการศึกษาของณัฐพงศ ์จันทวาส และคณะ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยทางการตลาด

ของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่าการให้บริการบัตรเครดิตหรือมี

ส่วนลดเงินสดแก่ผู้ใช้บริการในคอมมูนิตี้มอลล์มีส่วนในการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกัน อาจเนื่องมาจาก
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กลุ่มผู้บริโภคอยู่ในพื้นท่ีต่างกัน ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้ประกอบการเลือกใช้การส่งเสริม

การตลาดที่ตา่งกัน 

ด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญมาก เร่ืองพนักงาน

รักษาความสะอาดสามารถดูแลรักษาความสะอาดศูนย์การค้าอย่างสม่ าเสมอ มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของวีรชาญ บรรณวรุิฬห์ และ กองกูณฑ ์โตชัยวัฒน (2554) ท่ีท าการศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมผู้บริโภคเพ่ือการคัดสรรร้านค้า

ผู้เชา่พืน้ท่ีในศูนย์การคา้ชุมชน โดยเห็นว่าความสะอาดของร้านคา้มีสว่นในการเลอืกใช้บริการมากที่สุด  

ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญมาก 

เร่ือง คอมมูนิตี้มอลล์ มีกระบวนการคัดเลือกร้านค้าท่ีมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ามากท่ีสุด  ซึ่งไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญา แซ่เตีย (2557) ท่ีศึกษาแนวโน้มการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่าคอมมูนติี้มอลล์มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีด ีและมีบริการจอดรถภายในอาคาร และคอมมู

นิตี้มอลล์มีจุดรับส่งไปยังจุดต่างๆ เช่น BTS มีส่วนในการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกัน อาจเนื่องมาจาก

คอมมูนติี้มอลล์อยูใ่นพืน้ท่ีต่างกัน จึงท าให้มกีระบวนการบริการต่างกัน 

ด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ระดับความส าคัญมาก เร่ือง คอมมูนิตี้มอลล์ มีการตกแต่งพื้นท่ีโดยรอบให้สวยงาม ร่มร่ืน มากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของชัญญา แซ่เตยี (2557) ที่ศกึษาแนวโนม้การใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเห็นว่าการมีท่ีจอดรถเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ามีส่วนในการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกัน 

อาจเน่ืองมาจากคอมมูนิต้ีมอลลอ์ยู่ในพื้นท่ีต่างกัน จึงท าให้มกีารสร้างและก าหนดลักษณะทางกายภาพตา่งกัน 

 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะส าหรับ

ผู้ประกอบการคอมมูนิตี้มอลล์ เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  เพื่อให้

ผู้บริโภคมีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการ ดังนี้ 

 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้ตอ่เดอืนไม่

เกิน 5,000 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการคอมมูนิตี้มอลล์อาจมุ่งเน้นส่วนประสมการตลาดบริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมากกกว่ากลุ่มอื่น เช่น มีร้านขายสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคในช่วงอายุ

ดังกล่าว และราคาไม่แพงมากเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาคร้ังนี้ยังพบว่าผู้ใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ ประกอบไป

ด้วย ช่วงอายุอื่นๆ อีก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมกีารเลอืกร้านคา้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการในช่วงอายุอื่นดว้ย 

ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ร้านอาหาร คือ ประเภทร้านค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักใช้

บริการบ่อยท่ีสุดในคอมมูนิตี้มอลล์ และเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ   

เพื่อรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตามส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใน 3 

อันดับแรก คือ การมสีินค้าและบริการท่ีตอ้งการ ร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์ มีความหลากหลาย และสินค้าและบริการของ

ร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ดังนั้น ควรก าหนดให้มีร้านอาหารท่ีหลากหลายประเภท เพื่อเป็น

ทางเลือกให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ และควรให้มีซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้บริการกับผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 
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เนื่องจากเป็นประเภทร้านค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มักใช้บริการรองจากร้านอาหาร ซึ่งจะชว่ยดึงดูดให้ผู้บริโภคมา

ใช้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดตั้งทีม

ตรวจสอบคุณภาพร้านค้าขายสินค้า และบริการภายในคอมมูนติี้มอลล์ ว่าถูกตอ้งและมีคุณภาพตามท่ีระบุไว้หรือไม่ และ

ทางคอมมูนิตี้มอลล์ จัดงานประชุมระหว่างคอมมูนิตี้มอลล์ กับผู้ประกอบการในโครงการอยู่เสมอ เพื่อรับทราบปัญหา 

ข้อเสนอแนะ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงคอมมูนิตี้มอลล์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้

ผู้ประกอบการให้ความส าคัญต่อคุณภาพของสินค้า และบริการของตนเองมากขึ้น เป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

ของสนิค้าและบริการของคอมมูนติี้มอลล์  

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักไปใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์กับ

เพื่อน และตนเองเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ มากท่ีสุด ท้ังนี้ส่วนประสมการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ รองลงมา คือ ร้านค้าในคอมมูนิตี้มอลล์ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น  

มีส่วนลด มีการแจกของแถม บัตรสะสมแต้ม ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น  

วันปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เพื่อเป็นจุดนัดพบและสังสรรค์กับเพื่อนหรือครอบครัว และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้บริโภค

ในวันหยุดเทศกาลส าคัญต่างๆ โดยอาจส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆ จัดโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ซื้อ 1 แถม 1 อิ่มยกก๊วน คุ้มกว่า  

หรือ มา 4 จ่าย 2 เป็นต้น  เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการซือ้สนิค้าและบริการเพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการคอมมูนติี้มอลล์ 1-2 ครั้ง/เดอืน ช่วงเวลา

มาใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ คือ 18.01 – 20.00 น. และวันท่ีมาใช้บริการอาจไม่แน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการคอมมูนิตี้

มอลลค์วรประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารในคอมมูนิตี้มอลล์ให้มกีารจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดในชว่งเทศกาล

ต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันวาเลนไทน์ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น มีส่วนลด  มีการแจกของแถม  

บัตรสะสมแต้ม ในช่วงเวลา 12.01 – 14.00 น. ซึ่งเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อ

เกลี่ยจ านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดมากเกินไปในช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้

บริการมากท่ีสุดในแต่ละวัน   นอกจากนี้  ผู้ประกอบการคอมมูนิตี้มอลล์ควรมีการจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เช่น ถนน     

คนเดิน ตลาดนัด เทศกาลดนตรี และอื่นๆ เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใชบ้ริการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่ม

ความถี่ในการไปใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลข์องผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน เนื่องจากเหตุผลสว่นใหญ่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกใชบ้ริการคอมมูนติี้มอลล์ท่ีชอบใช้บริการ 

คือ เพราะอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัย/ท่ีท างาน/สถานศึกษา ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับการเลือกท าเลท่ีตั้งของคอมมูนิตี้มอลล์ 

โดยคอมมูนิตี้มอลล์ควรตัง้อยู่ริมถนนใหญ่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย อยูใ่นย่านสถาบันการศกึษา สถานท่ีราชการ ชุมชน และ

ท่ีพักอาศัย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการของคอมมูนิตี้มอลล์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  นอกจากนี้คอมมูนิตี้

มอลล์ควร มีท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใช้บริการ เนื่องจากเป็นส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายท่ีผู้ตอ บ

แบบสอบถามให้ความส าคัญใน 3 อันดับแรก  
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คอมมูนิตี้มอลล์ควรมีกระบวนการคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยจะตอ้งมี

หลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลอืกผู้ประกอบการร้านคา้ อาทิ เคยประกอบกจิการ เคยได้รับประกาศนยีบัตรหรือใบรับรอง 

มคีวามพร้อมในการประกอบกจิการดว้ยตนเอง และมีความพร้อมดา้นทุนทรัพย์ในการประกอบกจิการ เป็นต้น ซึ่งในแตล่ะ

หลักเกณฑ์ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ร้านค้าท่ีผ่านการคัดกรองแล้วว่ามีคุณภาพและน่าเชื่อถือให้บริการแก่

ลูกค้า นอกจากนี้ คอมมูนิตี้มอลลค์วรมีระบบรับบัตรจอดรถ โดยไมค่ิดค่าบริการ และควรมเีวลาปดิ-เปิด ให้เหมาะสมกับ

การใช้ชีวิตของคนในพื้นท่ี เนื่องจากเป็นส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญใน 3 อันดับแรก ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกพอใจ แล้วกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต และยินดีแนะน าให้        

คนรู้จักมาใชบ้ริการ 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ราคา คือ ราคาของสินค้าและบริการในคอมมูนิตี้มอลล์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ มากท่ีสุด และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มาใชจ้่ายไมเ่กิน 1,000 บาท ตอ่การใชบ้ริการแต่ละคร้ัง ดังนั้นร้านค้าควรก าหนดราคาของสินค้าและบริการให้มี

ราคาไม่สูงจนเกินไป อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการคอมมูนิตี้มอลล์ควรมีการก าหนดราคาค่าเช่าพื้นท่ีประกอบการท่ีเป็น

กลางและไมสู่งเกินไปส าหรับผู้เชา่รายยอ่ย ท่ีมีต้นทุนจ ากัด เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนท่ีเกิดขึ้นของผู้เชา่ทัง้ในระยะสั้นและ

ระยะยาว ท าให้ผู้เช่าสามารถตั้งราคาสินค้าและบริการของตนอย่างเหมาะสมต่อผู้บริโภค และให้เป็นไปตามกลไกของ

ราคาตลาดใกล้เคียงกับท่ีอ่ืน  

Social media เป็นแหล่งข้อมูลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวสารคอมมูนติี้มอลล์ เปิดใหม่ และใชค้้นหา

ข้อมูลคอมมูนิตี้มอลล์ ดังนั้น ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ ร้านขายสินค้า และบริการใหม่ โปรโมชั่น กิจกรรม 

ฯลฯ ให้ลูกค้ารับทราบอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ บน Social media ซึ่งเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุดในปัจจุบัน โดยอาจมีกิจกรรมให้ผู้บริโภคร่วมสนุกโดยการ Like & Share เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในสินค้าและบริการของคอมมูนติี้มอลล์เป็นวงกวา้งมากยิ่งขึ้น 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ ตามสะดวกแบบไม่เจาะจงสถานท่ี โดยใช้บริการในคอมมูนิตี้

มอลล์ 1-2 ชั่วโมง โดยนอกเหนือจากการท่ีผู้บริโภคมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าต่างๆ แล้ว คอมมูนิตี้มอลล์ควรมี  

การตกแต่งพื้นท่ีโดยรอบให้สวยงาม ร่มร่ืน เนื่องจากเป็นส่วนประสมการตลาดด้านการสร้างและก าหนดลักษณะทาง

กายภาพท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด ท้ังนี้พื้นท่ีภายในคอมมูนิตี้มอลล์ควรมีลักษณะเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง

บริเวณหน้าโครงการ เพ่ือให้สามารถเห็นบรรยากาศภายในได้ชัดเจน มีการตกแต่งทางเดินหรือพื้นท่ีภายในคอมมูนิต้ีมอลล์

ด้วยการจัดสวนดอกไมห้รือสนามหญ้าขนาดเล็ก และมีการปลูกตน้ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้บรรยากาศภายในคอมมูนติี้มอลล์

ร่มร่ืน สวยงาม รวมถึงจัดพื้นท่ีให้เป็นจุดพักส าหรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ มีพื้นท่ีให้บริการกว้างขวาง และมีสิ่งอ านวย   

ความสะดวกเพียงพอต่อความตอ้งการส าหรับท ากิจกรรมหรือพักผ่อน เนื่องจากเป็นส่วนประสมการตลาดด้านการสร้าง

และก าหนดลักษณะทางกายภาพท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในอันดับตน้ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคใชเ้วลาอยู่ภายใน

คอมมูนติี้มอลล์นานยิ่งขึน้ และเกดิการใช้จา่ยตามมาที่เพิ่มขึ้น 
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อย่างไรก็ตาม คอมมูนิตี้มอลล์ควรเน้นให้พนักงานรักษาความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดศูนย์การค้าอย่าง

สม่ าเสมอ พนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถอ านวยความสะดวกการจราจรแก่ผู้ใช้บริการ โดยควรจัดให้มีบุคลากร

ด้านการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยในจ านวนท่ีเหมาะสม และควรปลูกฝังให้พนักงานมใีจรักในงานบริการ

โดยพนักงานทุกคนยิ้มแย้ม นอบน้อม ยินดีให้บริการ เนื่องจากเป็นส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญใน 3 อันดับแรก เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมคีุณภาพและท่ัวถึง ซึ่งช่วยส่งผลให้ผู้บริโภค

รู้สกึพอใจ และกลับมาใชบ้ริการอีกในอนาคต 
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