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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การแข่งขันระหว่างห้างสรรพสิ นค้ามีการแข่งขันอย่างรุ นแรงของห้างต่าง ๆ จึงมีการ
นํา เทคนิ ค การตอบสนองต่ อความต้องการของลู กค้า เพือให้ตรงความต้องการของลู ก ค้า มากที สุ ด
“ห้างสรรพสิ นค้าเมกาบางนา” ก็เช่นเดียวกัน จึงมีวตั ถุประสงค์ เพือ =) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเมกาบางนา A) ศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลื อกใช้
บริ การห้างสรรพสิ นค้าเมกาบางนา โดยเป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื องมื อ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัBงหมด 384 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ความถี ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย และสถิติไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพ
โสด การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ น พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน อยูร่ ะหว่าง
10,001 – 20,000 บาท ผูร้ ่ วมใช้บริ การ ได้แก่ คู่รัก สามี ภรรยา วันทีใช้บริ การมากทีสุ ด คือ วันหยุด
เสาร์ – อาทิ ตย์ การเดิ นทางมา โดยรถยนต์ส่ วนตัว สถานที ก่ อนเดิ นทางมาใช้บ ริ ก าร คื อ บ้า น
ระยะเวลาในการใช้บริ การต่อครัBง ประมาณ 1 – 3 ชัวโมง ความถีในการใช้บริ การ คือ เดือนละ 1 – 2
ครัBง ปริ มาณการใช้จ่ายโดยเฉลียต่อครัBงคือ ประมาณ 1,001 – 3,000 บาท ใช้จ่ายโดยการชําระเงินสด
ลัก ษณะการใช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ ใ นห้า งเมกาบางนา คื อ มารั บ ประทานอาหาร และมัก ใช้บ ริ ก าร
ห้างโรบินสันเป็ นหลัก
สําหรับการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับ
มากทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านสถานที ด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตามลําดับ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า อายุ และระดับการศึ ก ษา มี ความสั มพันธ์ กบั ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การตรงกันหลายรายการมากทีสุ ด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
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ในเรื อง สิ นค้า และ/หรื อบริ ก ารมี ค วามสวยงาม และสิ นค้า และ/หรื อบริ ก ารมี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ
ความต้องการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์ในเรื อง ราคาเหมาะสมกบคุณภาพสิ นค้า และมีส่วนลดพิเศษ
(เช่ น เมื อชํา ระเป็ นบัตรเครดิ ตที ร่ วมรายการจะได้ส่ วนลด) ด้า นสถานที มี ค วามสั ม พันธ์ ในเรื อง
การได้รั บ ความสะดวกในการเดิ น ทาง และการมี ที จอดรถเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการ และด้า น
การส่ งเสริ มทางการตลาด มีความสัมพันธ์ในเรื อง การได้รับความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ และ
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อต่าง ๆ
การศึ ก ษาครัB งนีB มีข ้อเสนอแนะ คื อ ทางห้างเมกาบางนา ควรมี ก ารจัดโปรโมชันส่ งเสริ ม
การตลาด เพือกระตุน้ ให้คู่รักมาใช้บริ การมากขึBน โดยเมือลักษณะในการใช้บริ การ คือ มารับประทาน
อาหารเดื อนละ 1-2 ครัBง ซึ งมียอดใช้จ่ายอยูป่ ระมาณ 1,000 บาท อีกกิจกรรมทีควรส่ งเสริ มการตลาด
คือ ของอุปโภค – บริ โภค เสืB อผ้าเครื องนุ่งห่ ม และห้างสรรพสิ นค้าควรจัดจําหน่ายสิ นค้า หลากหลาย
ชนิ ด อาจนําเข้ามาจากประเทศอืน ๆ เพือตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ อีกทัBงควรเน้นสิ นค้าทีทันสมัย และมี
ความสวยงาม
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