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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจ
ซ้ือของผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ 2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้ง
วัฒนะ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น
ไปใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัยในการเกบ็ข้อมูลจาํนวน 214 ตัวอย่าง และใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) โดยกาํหนดระดับนัยสาํคัญ
ทางสถติิที่ระดับ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 
 1. ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง  31-35 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 
10,001-20,000 บาท และสถานภาพโสด 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ โดยภาพรวมผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะให้ความสาํคัญต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 ,S.D. = .790 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับ
ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ด้านการขายโดย
พนักงาน ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
สื่อสาร ณ จุดซ้ือ และด้านการประชาสมัพันธ ์ตามลาํดับ 
 
 
 
 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  สาขาบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
** ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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 3. พฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้ง
วัฒนะ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสาเหตุที่ไปซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ

เน่ืองมาจากใกล้บ้าน ประเภทสนิค้าที่คือ เสื้อผ้า/ของใช้ส่วนตัว ความถี่ในการไปซ้ือจะไม่แน่นอน
แล้วแต่โอกาส ซ่ึงช่วงเวลาในการไปซ้ือสนิค้าคือ 18.00-20.00 น. และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการ
ตัดสนิใจซ้ือสนิค้ามากที่สดุคือ ตัดสนิใจเอง 
  4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได้  สถานภาพ มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้านต่างๆ เช่น 
สาเหตุที่ไปซ้ือสนิค้า ประเภทสนิค้าที่ไปซ้ือ  ความถี่ที่ไปซ้ือสนิค้า และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสนิค้า และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงาน ได้แก่ 
1) การให้คําแนะนํา ของพนักงาน เช่น แนะนําสินค้า แนะนําวิธีใช้ 2) ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ เช่น พนักงานชาํระเงินให้อย่างรวดเรว็ 3) ความเอาใจใส่ของพนักงาน เช่น ให้ความ
ช่วยเหลือเวลามาซ้ือสินค้า เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกรายข้อมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสนิใจซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ  
 
1. บทนาํ 
 ธุรกจิการค้าปลีกภายในประเทศมีมากมายหลายรูปแบบ ตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดเลก็ที่
มียอดขายเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อวัน ไปจนถึงร้านค้าปลีกที่มียอดขายเป็นแสนบาทต่อวัน เช่น 
ห้างสรรพสนิค้า  ซปุเปอร์มาเกต็ เป็นต้น (สพิุชชา, 2546 : 38) ปัจจุบันธุรกจิค้าปลีกในประเทศ
ไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างตัวเน่ืองจากเดิมที่เคยเป็นร้านค้าปลีกแบบครอบครัว ตลาดสด 
กก้็าวมาสู่ห้างสรรพสนิค้า ซูเปอร์มาร์เกต็ และมาสู่รูปแบบใหม่ๆ ในลักษณะทนัสมัย มีจุดเด่นที่
แตกต่างจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ มีการตกแต่งร้านที่สวยงาม จัดเรียงสินค้าหลากหลาย
ชนิดอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือได้เองตามความพอใจ (อนุศาสตร์, 2553)  
 ห้างสรรพสินค้า เป็นธุรกจิค้าปลีกที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้ นและเติบโตสูงจากการเร่งขยายสาขาอย่างก้าวกระโดด เซน็ทรัลถือเป็นผู้พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ และมีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็น 22% สาํหรับ
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ เป็นห้างสรรพสนิค้าที่มีขนาดใหญ่ และทนัสมัยที่สดุใน
ย่านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ซ่ึงในย่านแจ้งวัฒนะ ถือเป็นทาํเลทองกรุงเทพฯ โซนเหนือ 
ที่มีแหล่งรวมของชุมชน แหล่งที่อยู่อาศัยและย่านธุรกจิการค้า (มติชนกรุป๊, 2553)  
 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่สามารถติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิล อกีทั้งยังเป็นการสร้างความสมัพันธท์ี่ดีกบั
ลูกค้า ประกอบด้วย 6 กจิกรรม ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพันธ ์การใช้
พนักงานขาย การจัดกจิกรรมทางการตลาด และการสื่อสาร ณ จุดซ้ือ (Kotler, 2004)  
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 จากการขยายตัวของห้างสรรพสนิค้าในปัจจุบันทาํให้เกดิการแข่งขนัอย่างรนุแรง ส่งผล
ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสนิใจที่จะซ้ือสนิค้าและใช้บริการ ผู้ดาํเนินธุรกจิจึงจาํเป็นที่จะต้อง
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เ พ่ือที่จะดึงดูดใจผู้บริโภคเข้ามาเป็นลูกค้าของ
ห้างสรรพสินค้าของตน ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาเร่ืองการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ โดยงานวิจัยน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทาํธุรกจิและผู้ที่ต้องการซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้า 
  
2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
สาขาแจ้งวัฒนะ 
 2.2 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าของ

ผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ 
 2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสนิใจซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
 3.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ 
 3.2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ  
 
4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
 4.1 เป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 
สาขาแจ้งวัฒนะให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 4.2 เป็นแนวทางในการสร้างความสมัพันธก์บัลูกค้าเพ่ือก่อให้เกดิการซ้ือขายที่เพ่ิมขึ้น 
 4.3 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในการขายสนิค้า
ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลสาขาอื่นๆ 
 
5. ขอบเขตของการวิจยั 
  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่มาซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขา
แจ้งวัฒนะ จาํนวน 214 ตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านเวลา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรัล แจ้งวัฒนะ ในช่วงเวลา 1 กรกฎาคม 2557 ถงึ 25 กรกฎาคม 2557 

190



ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ  
 
6. ระเบยีบวิธีวิจยั 
  สาํหรับการวิจัยคร้ังน้ีเคร่ืองมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี   
 ส่วนที่  1 เ ป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ือสิน ค้ า ใน
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ   
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการศึกษา อาชีพ รายได้  

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็อื่นๆ  
 
7. ผลการศึกษา 
  ข้อมูลด้านปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และสถานภาพโสด  
 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการสื่อการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสินค้า

ในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ โดยภาพรวมผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก 
และระดับปานกลาง ได้แก่ การขายโดยพนักงาน การจัดกจิกรรมทางการตลาด การโฆษณา ด้าน
การส่งเสริมการขาย การสื่อสาร ณ จุดซ้ือ และการประชาสมัพันธ ์ตามลาํดับ 
 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้ง
วัฒนะ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากใกล้บ้าน ประเภทสินค้าที่คือเสื้ อผ้า/ของใช้ส่วนตัว 
ความถี่ในการไปซ้ือจะไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส ซ่ึงช่วงเวลาในการไปซ้ือสนิค้าคือ 18.00-20.00 
น. และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้ามากที่สดุคือ ตัดสนิใจเอง 

เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ ของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้านสาเหตุที่ไปซ้ือสินค้า และประเภทของ
สนิค้าที่ไปซ้ือ ความถี่ในการไปซ้ือสนิค้า ช่วงเวลาในการไปซ้ือสนิค้า และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการ
ตัดสนิใจซ้ือสนิค้าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการให้คาํแนะนาํของพนักงาน ด้านความ
รวดเรว็ในการให้บริการ และด้านความเอาใจใส่ของพนักงาน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือ
สนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้านช่วงเวลาที่ไปซ้ือสนิค้า ความถี่ในการไป
ซ้ือสนิค้า  และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05                            
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8. อภิปรายผลการศึกษา  
  1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า 

ผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-
35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 10,001-20,000 บาท 
และมีสถานภาพโสด สอดคล้องกบัผลการวิจัยของตันติกร จรุณพฤกษ์ (2548) ทาํการศึกษา 
พฤติกรรมการใช้ดิสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครที่พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  
 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ พบว่า 
การสื่อการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะด้านการขายโดยพนักงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ
อรวรรณ  เจริญจิตรกรรม (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การสื่อสารการตลาด (IMC) การรับรู้สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัลในเขตกรงุเทพมหานคร ที่พบว่า การขายโดยใช้พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า

เซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ พบว่า 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้าน

สาเหตุที่ไปซ้ือมีสาเหตุมาจากใกล้บ้าน ซ้ือสินค้าประเภทเสื้ อผ้า/ของใช้ส่วนตัว ไปซ้ือสินค้าไม่
แน่นอนแล้วแต่โอกาส ซ้ือสินค้าในเวลา 18.00-20.00 น. และตัดสนิใจซ้ือเอง สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของตันติกร จรุณพฤกษ์ (2548) ทาํการศึกษา พฤติกรรมการใช้ดิสเคาน์สโตร์ของ
ผู้บริโภคในเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร ที่พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะใกล้บ้าน ใกล้ที่ทาํงาน  

4. ผลการศึกษาข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
เพศของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 

สาขาแจ้งวัฒนะในด้านสาเหตุที่ไปซ้ือสินค้า และประเภทของสินค้าที่ไปซ้ือ อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกบัผลการวิจัยของตันติกร จรุณพฤกษ์ (2548) ทาํการศึกษา 
พฤติกรรมการใช้ดิสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อดิสเคาน์สโตร์ ที่ไปใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

 อายุของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล 
สาขาแจ้งวัฒนะในด้านประเภทของสนิค้าที่ไปซ้ือ ความถี่ในการไปซ้ือสนิค้า และบุคคลที่มีอทิธพิล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ตันติกร จรุณพฤกษ์ (2548) ทาํการศึกษา พฤติกรรมการใช้ดิสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขต
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บางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อดิสเคาน์สโตร์ ที่ไปใช้บริการ ได้แก่ 
เพศ อายุ  

อาชีพของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้านประเภทของสินค้าที่ไปซ้ือ ด้านความถี่ในการไปซ้ือสินค้า ด้าน
ช่วงเวลาในการไปซ้ือ และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกบัผลการวิจัยของตันติกร จรุณพฤกษ์ (2548) ทาํการศึกษา 
พฤติกรรมการใช้ดิสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อดิสเคาน์สโตร์ ที่ไปใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

รายได้ของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้านประเภทของสินค้าที่ไปซ้ือสินค้า และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของตันติกร 
จรุณพฤกษ์ (2548) ทาํการศึกษา พฤติกรรมการใช้ดิสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตบางเขน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อดิสเคาน์สโตร์ ที่ไปใช้บริการ ได้แก่  อาชีพ และรายได้  
 สถานภาพของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้านความถี่ในการไปซ้ือสนิค้า และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ
ซ้ือสินค้าอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สอดคล้องกับผลการวิจัยของพงศธร พิมล 
(2547) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการในห้าง 
สรรพสนิค้าเปรียบเทยีบ ดิสเคาน์สโตร์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการเลือกซ้ือสนิค้า
และบริการในห้างสรรพสนิค้ามีความสมัพันธก์บั อายุ รายได้ อาชีพ และสถานภาพ 
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล สาขาแจ้งวัฒนะในด้านความถี่ไปซ้ือ
สนิค้า ด้านช่วงเวลาที่ไปซ้ือสนิค้า และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ืออย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า 
การวิจัยเกี่ยวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทาํให้รู้ถึงศักยภาพของตลาดหรือผู้บริโภค ทาํ
ให้เลือกตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างเหมาะสม 
            
9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1. ความคิดเหน็ต่อการสื่อสารการตลาด (IMC) ในด้านความรวดเรว็ในการให้บริการ 
และความเอาใจใส่ของพนักงาน เป็นเคร่ืองมือที่สาํคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้บริโภคของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลค่อนข้างมากกว่าเคร่ืองมือชนิดอื่นๆ ที่ทางห้างสรรพสนิค้า
เซน็ทรัลเลือกใช้เป็นเคร่ืองมือ ดังน้ันควรมีการพัฒนาแผนการตลาดครองใจลูกค้าให้ได้ โดย

เลือกใช้รปูแบบการส่งเสริมให้พนักงานรับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัเทคนิคการขาย  
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  2. ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลควรให้ความสาํคัญกบัการโฆษณาด้วยป้ายขนาดใหญ่ให้

เหน็ก่อนถงึห้างสรรพสนิค้ามากขึ้น โดยออกแบบป้ายให้น่าสนใจ หรือมีจุดเด่นมากกว่าเดิม 
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