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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

 ปัจจุบนั กรุงเทพมหานคร มีความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยแีละการ
ส่ือสาร ผูค้นจึงมีวถีิชีวติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป คนกรุงเทพตอ้งเสียเวลาไปกบั
การเดินทางวนัละหลายชัว่โมง เพราะตอ้งเจอกบัสภาพการจราจรท่ีติดขดั กลุ่มคนเหล่าน้ี จึงตอ้งการ
สถานท่ีซ่ึงรวบรวมสินคา้อุปโภค บริโภค และบริการในดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งครบครัน ขณะเดียวกนั ตอ้งตั้งอยูใ่กล้ แหล่ง ท่ีพกัอาศยั จากความตอ้งการ
เหล่าน้ีจึงเกิดแรงผลกัดนัใหธุ้รกิจคา้ปลีกมีการขยายตวัสูงข้ึน ซ่ึง ธุรกิจคา้ปลีก เป็นสาขาท่ีมี
ความส าคญัเป็นล าดบัสองรองมาจากภาคอุตสาหกรรม ท าให้การเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจคา้
ปลีกสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมและปริมาณการบริโภคของประช าชนภายในประเทศได้
เป็นอยา่งดี  
 
 ในอดีตธุรกิจคา้ปลีกหรือร้านคา้ปลีกส่วนใหญ่เป็นร้านขายของช าขนาดเล็กและตอ้งพึ่งพา
ผูค้า้ส่งเป็นส าคญั ปัจจุบนัไดเ้กิดร้านคา้ปลีก รูปแบบใหม่ (Modern Trade) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ข้ึนและ
ไดต้ดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไปเพื่อลดการพึ่งพาผูค้า้ส่งและลดตน้ทุนการผลิต โดยมีการน าเขา้
เทคโนโลยแีละเงินลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท าใหส้ามารถขายสินคา้
ในราคาท่ีต ่าและมีอ านาจต่อรองกบัผูผ้ลิตหรือ  Supplier มากข้ึน  อีกทั้งวถีิชีวติของผูบ้ริโภคไทย
เปล่ียนไปตามรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป ท าใหธุ้รกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มากกวา่ธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านโช
ห่วย ทั้งน้ีธุรกิจคา้ปลีกรูปแบบใหม่ (Modern Trade) ไดมี้การเติบโตในรูปแบบท่ีหลากหลายอยา่ง
ต่อเน่ืองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
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RETAIL BUSINESS 

MODERN TRADE TRADITIONAL TRADE 

Hypermarket  
(Big C, Tesco Lotus) 

Supermarket  
(Tops Supermarket, Jusco) 

 
 

Convenience Store 
(7-eleven, Family Mart) 

Cash & Carry  
(Makro) 

 Category Killer 
(Powerbuy, Supersport, Index Living Mall, HomePro, HomeWorks)   

Specialty 
(Boots, Watson’s) 

 Department Store 
(Central, Robinson) 

Shopping Mall 
(Central Plaza, The Mall, Siam Paragon, Fashion Island) 

Community Mall 
(Crystal Park, CDC, J Avenue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  โครงสร้างธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย  
ท่ีมา: สมาคมผูค้า้ปลีกแห่งประเทศไทย 
 

 ศูนยก์ารคา้ เป็นอาคารหรือกลุ่มของอาคารท่ีมีการขายสินคา้และบริการแบบขายปลีกท่ีอยู่
ภายใตอ้าคารเดียวกนัหรืออยูก่ลางแจง้แบบเปิดโล่ง  นอกจากน้ีศูนยก์ารคา้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีเปิดใหเ้ช่า
พื้นท่ีกบัตวัแทนจ าหน่ายจากธุรกิจอ่ืน  และมีการท าสัญญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีก า หนด  ซ่ึง
ศูนยก์ารคา้ท่ีมีสินคา้และบริการท่ีใกลเ้คียงกนั โดยต่างกนัท่ีรูปแบบของศูนยก์ารคา้ท่ีมีทั้งแบบปิดและ
แบบเปิด คือ ศูนยก์ารคา้ประเภท Shopping Mall (ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ) และศูนยก์ารคา้ประเภท 
Community Mall (ศูนยก์ารคา้ชุมชน) 

 
 ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Mall) เป็นธุรกิจคา้ปลีกรูปแบบใหม่ท่ีขยายตวัตามการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นแบบสังคมเมืองมากข้ึน ศูนยก์ารคา้ชุมชนเป็นรูปแบบของ
ตลาดสดท่ีมีการยกระดบัการบริการ  มีพื้นท่ีส่วนกลาง  มีระบบรักษาความปลอดภยั  สะดวกสบาย
และจดัรูปแบบใหท้นัสมยั  เนน้ตอบสนองชีวติประจ าวนั  มีซูเปอร์มาร์เก็ ต มีบริการธนาคา ร 
ไปรษณีย์ คลินิก ร้านท าผม  ร้านขายยา โรงเรียนสอนดนตรี  ศูนยก์ารคา้ชุมชนเป็นธุรกิจรูปแบบท่ีมี
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ขนาดเล็กลง ไม่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากเหมือนกบัหา้งสรรพสินคา้หรือดิสเคาน์สโตร์ท่ีเนน้ความหลากหลาย
และความครบครันของสินคา้เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค แต่ศูนยก์ารคา้ชุมชนเนน้การตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของผูบ้ริโภค รวมถึงการวางต าแหน่งของธุรกิจใหเ้ป็นแหล่งนดัพบของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีความแตกต่าง
ไปจากศูนยก์ารคา้ทัว่ไป 

 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจ ท่ีท าใหธุ้รกิจ Community Mall มีแนวโนม้เติบโตและยงัคงได้รับความ
สนใจมากข้ึนทั้งจากผูป้ระกอบการท่ีพร้อมจะขยายการลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกรูปแบบดงักล่าว รวมไป
ถึงกระแสการตอบรับจากผูบ้ริโภคท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี (ศูนยว์จิยักสิกร
ไทย, 2555) 

 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป อนัเน่ืองมาจากปัจจยัแวดลอ้มโดยรอบ ไม่วา่จะ
เป็น เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละส่ือ
สารสนเทศดา้นต่างๆ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีการใชชี้วติท่ีเป็นแบบสังคมเมืองมากข้ึน เนน้ความ
สะดวกสบาย รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงพฤติก รรมการจับจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค ท่ีทุกอยา่งตอ้ง
พร้อมไปดว้ยความสะดวกสบายและรวดเร็ว 

 

2. ขยายตวัสอดรับไปกบัโครงการท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างข้ึนใหม่  ไม่วา่จะเป็นโครงการหมู่บา้น
จดัสรรต่างๆ หรือแมแ้ต่คอนโดมิเนียม ท่ีปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพยก์ลุ่ม
ดงักล่าวมีการเพิ่มจุดขายใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน  โดยการอ า นวยความสะดวกในเร่ืองของการเพิ่ม
แหล่งชอ้ปป้ิงหรือแหล่งจบัจ่ายใชส้อยท่ีอยูใ่กลบ้า้น โดยเฉพาะโครงการท่ีขยายตวัออกไปตามแถบ
ชานเมืองท่ีสามารถตอบโจทยแ์กปั้ญหาชีวติคนเมืองท่ีตอ้งการหลีกเล่ียงปัญหาการจราจรและไม่ตอ้ง
เขา้ไปถึงหา้งใหญ่ๆในตวัเมือง 

 

3. ขอ้จ ากดัในเร่ืองกฎหมายผงัเมือง ท าใหก้ารขยายธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กและเขา้ใกลพ้ื้นท่ี
ชุมชนท าไดง่้ายข้ึน ในขณะท่ีการขยายสาขาของหา้งสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อาจมี
ขอ้จ ากดัค่อนขา้งมากในเร่ืองของกฎหมายผงัเมืองและหาก พ .ร.บ.  คา้ส่งคา้ปลีกของไทย มีความ
ชดัเจนและมีผลบงัคบัใชก้็ยิง่ท  าใหข้ยายไดย้ากล าบากมากข้ึน ซ่ึงลกัษณะของศูนยก์ารคา้ชุมชนซ่ึงมี
ขนาดไม่ใหญ่มากนกั จึงมีโอกาสท่ีจะขยายตวัไดง่้ายกวา่ 
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4. ความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะศูนยก์ารคา้ชุมชนมีลกัษณะการตกแต่งสถานท่ีและ
บรรยากาศท่ีแตกต่างไปจากหา้งสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ท่ีส่วนใหญ่เนน้พื้นท่ีในการ
จ าหน่ายสินคา้ ขณะท่ีศูนยก์ารคา้ชุมชนบางแห่งมีการตกแต่งสถานท่ีเหมือนสวนสาธารณะ ใหค้วาม
ร่มร่ืน น่าพกัผอ่น และสวยงาม จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหไ้ดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ
เขา้มาในลกัษณะของการพกัผอ่น ถ่ายรูปและการชอ้ปป้ิง 

 

 
 
ภาพที ่2   การขยายตวัของสัดส่วนพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ประเภทต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: ฝ่ายวจิยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย (2555) 
 
             จากประเด็นท่ีน่าสนใจดงักล่าวท าใหศู้นยก์ารคา้ชุมชนมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จาก
ภาพท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ศูนยก์ารคา้ชุมชนมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงมีพื้นท่ีเฉล่ีย
ประมาณ 300,00 ตารางเมตร เพิ่มข้ึนเป็น 350,000 ในปี 2551 และมีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
เป็น 650,000 ตารางเมตร ในปี 2555 นอกจากน้ี บริษทั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
ท่ีปรึกษาดา้นอสังหาริมทรัพย์  ได้ประเมินวา่จะมี ศูนยก์ารคา้ชุมชนเปิดใหม่ ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ระหวา่งปี 2558-2559 มากถึง 28 แห่ง  รวมพื้นท่ี 320,000 ตารางเมตร โดยจะต่อเน่ืองไป
จนถึงปี 2560 จาก 2 โครงการระดบัชาติของกลุ่มเดอะมอลล ์(คือ BLU PORT, HUA HIN Resort Mall 
และ The EmSphere) และเซ็นทรัลเฟสติวลัเฟส 3 ท่ีภูเก็ต 
 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ปี พ.ศ. 

พืน้ที ่

(ตร.ม.) 
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 อยา่งไรก็ตามศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่(Shopping Mall) ยงัคงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคใน
การเขา้ไปใชบ้ริการ เพราะเป็นธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีขนาดใหญ่  เป็นศูนยร์วมร้านคา้ปลีกขนาดยอ่ย
มากมาย รวมถึงมีหา้งสรรพสินคา้ตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายประเภทแยกตามแผนก   ส่วน
ใหญ่จะตั้งอยูใ่จกลางเมืองหรือตั้งอยูริ่มถนนสายหลกั  ซ่ึงศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ท่ีเรารู้จกักนัดี และมี
การก่อตั้งมายาวนาน ไดแ้ก่ กลุ่มเซ็นทรัล  กลุ่มโรบินสัน กลุ่มเดอะมอลล ์พารากอน เป็นตน้ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมีแผนในการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2555-2558(ศูนยว์จิยักสิกร , 
2555) โดยเฉพาะจงัหวดัตามแนวชายแดนระหวา่งไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น (พม่า กมัพชูา ลาว ) 
เน่ืองจากมองเห็นถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีจะมีข้ึนในปี 
2558  และคาดวา่ก าลงัซ้ือของประชาชนในอาเซียนจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอนัเ น่ืองมาจากการคา้ท่ี
ขยายตวั ประกอบกบัเส้นทางในการเดินทางขา้มพรมแดนท่ีสะดวกและคล่องตวัข้ึน ภายหลงัจาก
การเปิดเสรี AEC  รองรับกลุ่มผูบ้ริโภคในพื้นท่ีของไทย นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รวมถึงนกัท่องเท่ียวอาเซียนท่ีคาดวา่จะเดินเขา้มาจบัจ่ายใชส้อย (Shopping) ในไทยเพิ่มข้ึนโดยคาด
วา่จะขยายสาขาเพิ่มข้ึนอีกไม่ต ่ากวา่ 5-8 สาขาในปี 2558 

 

 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall มีการเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีหลงัท่ีผา่นมา  จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการระหวา่งศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและ
เกิดเป็นกระแสในปัจจุบนั กบัศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่หรือ Shopping Mall ท่ีเป็นท่ีคุน้เคยส าหรับ
ผูใ้ชบ้ริการมาอยา่งยาวนาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชศู้นยก์ารคา้ดงักล่าว ซ่ึ งการศึกษา
ดงักล่าวน้ีจะใหป้ระโยชน์เป็นอยา่งมากต่อทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจศูนยก์ารคา้และผูท่ี้ก าลงัคิดจะ
ลงทุนในธุรกิจประเภทน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชน 
  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
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 3.  เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1.  เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการในการวางแผนการด าเนินงานและพฒันาธุรกิจ ให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 
 2.  เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีก าลงัตดัสินใจลงทุนธุรกิจประเภท
ศูนยก์ารคา้ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศึกษา เร่ือง  พฤติกรรมผู้ บริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน มีขอบเขตเชิงเน้ือหา คือ การศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชน มี 7 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นท าเล ท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
และดา้นการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสัมผสัได้  การศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชนในเร่ืองต่างๆ  ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้  ความถ่ีในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ วนัท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้  ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้  ระยะเวลาท่ี
ใชบ้ริการอยูใ่นศูนยก์ารคา้  บุคคลท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ร่วมกนั วธีิการเดินทางมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นศูนยก์ารคา้ และสาเหตุท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ และการศึกษาถึงปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชน ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  
ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยมีขอบเขตเชิงประชากรและขอบเขต เชิงพื้นท่ี 
คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ขอบเขตเชิงเวลา คือ ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ธนัวาคม 2557-กุมภาพนัธ์ 2558 
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นิยามศัพท์ 
 

 การศึกษา เร่ือง พฤติกรรมผู ้ บริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน ผูศึ้กษาไดนิ้ยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งไว ้ดงัน้ี 

 
 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออก หรือปฏิกิริยาในการไป ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
และศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อ ผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ   หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือ
ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ    เพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการ  และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผู ้
ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ  แมมิ้ไดเ้สียค่ายตอบแทนก็ตาม 



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 

 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน ผูศึ้กษาไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ดงัน้ี 
 
 แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 
 1.  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
 2.  ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 
 3.  ทฤษฏีอุปสงค ์
  
 4.  ทฤษฏีเก่ียวธุรกิจคา้ปลีก 
 

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาการคน้ควา้ การซ้ือ การใช ้การ
ประเมินผล และการใชจ่้ายในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาวธีิการท่ีแต่ละบุคคลทาการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร
เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาสินคา้ท่ีเขาจะทา
การเสนอขายนั้นวา่ใครคือลูกคา้ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ทาไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ืออยา่งไร
(How) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ือเม่ือไหร่ (When) ซ้ือและใชบ้่อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้ง
ศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ (Whom) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538 : 3)  
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 ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู ้ บริโภค มี 4 ประการ คือ ปัจจยัทาง
วฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวทิยา การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ของคนๆ หน่ึง เป็นผลมาจากความผสมผสานของปัจจยัทั้งส่ีประการ ซ่ึงหนา้ท่ีของนกัการตลาดก็
คือ การจดัหาผลิตภณัฑท่ี์มีราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดอยา่งเหมาะสม 

 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer Behavior) หมายถึงกระบวนการตดัสินใจ  และการกระท า
ของบุคคลในการคน้หา  การซ้ือ  การใช้  ประเมินผลสินคา้หรือบริการ  ท่ีคาดวา่จะสนองความ
ตอ้งการของเขาได ้(วลัลภ  นิมมานนท ์และคณะ, 2549 : 18 )  

 

 ผูบ้ริโภค (Consumer) คือ ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ  (Need) มีอ านาจซ้ือ  (Purchasing Power) 
ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using Behavior)  

 

 1.  มีความตอ้งการซ้ือ  (Need) ผูบ้ริโภคจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการผลิตภณัฑ์  ถา้บุคคล
นั้นไม่มีความตอ้งการ ก็ไม่ใช่ผูบ้ริโภค  

 

 2.  มีอ านาจซ้ือ  (Purchasing Power) ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอยา่งเดียวไม่ไดจ้ะตอ้งมี
อ านาจซ้ือดว้ย (มีเงิน) ถา้มีความตอ้งการแต่ไม่มีอ านาจซ้ือก็ไม่ใช่ผูบ้ริโภคของสินคา้นั้น ๆ  

 

 3.  พฤติกรรมการซ้ือ  (Purchasing Behavior) เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการและมีอ านาจซ้ือ
แลว้ก็จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือเป็นตน้วา่  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  เม่ือใด ใครเป็นคนซ้ือ  มีการตดัสินใจ
อยา่งไร  

 

 4.  พฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชสิ้นคา้อยา่งไร  เช่น การ
ด่ืมสุรา ด่ืมท่ีบา้นหรือร้านอาหารด่ื มคนเดียวหรือกบัเพื่อน  ด่ืมอยา่งไร  สุราอยา่งเดียวหรือผสมน ้า  
หรือผสมโซดาน ้าอดัลม 

 

 การศึกษาและท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  นกัการตลาดจะใชโ้มเดลท่ีเรียกวา่  
7O’s Model หรือท่ีเรียกวา่  6 W’s 1’H ในการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัผูบ้ริโภค  โดยทั้ง 7O’s Model 
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และโมเดล  6 W’s 1’H มีลกัษณะเป็นค าถามและค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนกัการ
ตลาดจะตอ้งคน้หาค าตอบใหไ้ด ้ดงัตารางต่อไปน้ี (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2547: 12) 

 

ตารางที ่1  แบบจ าลองโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 7 O’s Model 

 

ค าถาม ค าตอบ 

1.  ใครคือตลาดเป้าหมาย  

Who constitutes the market?  

1.  กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Occupants)  

2.  ลูกคา้เป้าหมายซ้ืออะไร  

What does the market buy?  

2.  ส่ิงท่ีลูกคา้ซ้ือ (Objects)  

3.  ท าไมลูกคา้จึงซ้ือสินคา้นั้น  

Why does the market buy?  

3.  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives)  

4.  ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ  

Who participates in the buying?  

4.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ (Organization) 

5.  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  

How does the market buy?  

5. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Operations)  

6.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  

When does the market buy?  

6.  โอกาสในการซ้ือ (Occasions)  

7.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  

Where does the market buy?  

7.  สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ (Outlets)  

ท่ีมา: ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์ (2547) 

 

 การอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะมี ปัจจยัหลาย
ประการท่ีเป็นเคร่ืองถ่ายทอดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคน  ซ่ึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง  ๆ ลว้นมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งทางตรงและทางออ้ม  ประกอบไปดว้ย  3 ประการ คือ                
1. ปัจจยัทางวฒันธรรม 2. ชั้นทางสังคม และ 3. ปัจจยัทางสังคม 
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 1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีบุคคลในสังคมเดียวกนั  ไดรั้บการถ่ายทอดหล่อหลอม  สั่ง
สอนจากครอบครัว  และสภาพแวดลอ้ม  บุคคลในสังคมเดียวกนัจะมีพฤติกรรมท่ีคลา้ยกนัและจะมี
การเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา การเขา้ใจถึงวฒันธรรมท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสังคม
นั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีวฒันธรรมยอ่ย  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามเช้ือชาติ  ศาสนาท่ีแตกต่าง  
จากวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม  ซ่ึงวฒันธรรมยอ่ยน้ี  จะช่วยในการแบ่งส่วนตลาด  และ
แบ่งแยกพฤติกรรมยอ่ยท่ีแตกต่างกนัโดยสามารถแบ่งวฒันธรรมยอ่ยได้  เป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี (ปณิศา มี
จินดา, 2553)  

 

       1.1 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ  เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์  ภูมิหลงัหรือความสนใจ
คลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงเกิดจากการท่ีเอกลกัษณ์ทางเพศร่วมกนั  ประกอบดว้ย  วฒันธรรมส าหรับเพศหญิง  
วฒันธรรมส าหรับเพศชาย มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

   (1) เพศหญิง (Female) เพศหญิงในปัจจุบนัเป็นเพศท่ีท างานนอกบา้น  มีศกัยภาพ
ทดัเทียมเพศชาย  ท าใหช่้องวา่งของรายไดร้ะหวา่งหญิงและชายแคบลง  หรือบางรายเพศหญิงมี
รายไดม้ากกวา่สามี  เพศหญิงจึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือและแนวโนม้
การใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน  

 

              (2) เพศชาย (Male) เพศชายจ านวนมากในปัจจุบนัมีพฤติกรรมรูปแบบการใชชี้วติ
แบบ Metrosexual มากข้ึน โดยมีการสนใจสินคา้แฟชัน่  ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดูแลรูปร่างหนา้ตาและสุขภาพ 

 

       1.2 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุ 

 

  (1) กลุ่มทารกและเด็ก พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจจะข้ึนอยูก่บัพอ่แม่
เกือบทั้งหมด  ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง  8 – 14 ปี เป็นกลุ่มท่ีอยูร่ะหวา่งวยัเด็กและ
วยัรุ่น เป็นเด็กท่ีอยูใ่นเมืองและครอบครัวมีการศึกษาสูง รสนิยมดี เล้ียงดูลูกแบบตามใจ 
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  (2) กลุ่มวยัรุ่น  เป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง  14 – 24 ปี เป็นช่วงมีการ  เปล่ียนแปลง
บทบาทจากเด็กไปสู่บทบาทของผูใ้หญ่  ท าใหเ้กิดความลงัเลและตอ้งการคน้หาลกัษณะเฉพาะใน
แบบของตน 

 

   (3) กลุ่มท างาน  เป็นกลุ่มท่ีมีอายุ  25 – 60 ปี ประกอบดว้ย  กลุ่มท่ีเร่ิมท างาน  เป็น
กลุ่มคนท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษามาใหม่  ๆ ไฟแรงแต่ยงัขาดประสบการณ์  ไม่ชอบอยูใ่นกรอบและไม่
ชอบเง่ือนไข  ตอ้งการความชดัเจนในการท างานวา่ส่ิงท่ีท ามีผลต่อตนเองและหน่วยงานอยา่งไร  
กลุ่มท างาน  เป็นกลุ่มท่ีอยูท่่ามกลางเทคโนโลยสีมยัใหม่  มีการแข่งขนัสูง  จึงมีการเปล่ียนงานบ่อย  
ปฏิเสธการท างานล่วงเวลา  และกลุ่มใกล้เกษียณ เป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นช่วงท่ีจะตอ้งเร่ิมวางแผนส าหรับ
การเกษียณอายุ  มีประสบการณ์ท างานมากจึงมีผูน้บัหนา้ถือตา  ใหค้วามส าคญักบัผลงานแมว้า่
จะตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะประสบความส าเร็จ ใชจ่้ายอยา่งรู้คิด  

 

   (4) กลุ่มผูสู้งอาย ุเป็นกลุ่มท่ีมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป มีความตอ้งการดา้น เศรษฐกิจ  ท่ีอยู่
อาศยั สุขอนามยั การเงิน ความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น และการเอาใจใส่  

 

       1.3 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยดา้นอาชีพ  

 

   (1) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยของเกษตรกร เป็นกลุ่มคนใหญ่ของประเทศ อยูต่ามชนบท  
และมีรายไดต้ ่า นิยมบริโภคสินคา้ราคาถูก ค านึงถึงปริมาณโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพ  

 

   (2) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยของธุรกิจและเจา้ของกิจการ  เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง  มี
อ านาจการซ้ือสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาแพง มีคุณภาพดี และเป็นสินคา้ท่ีแสดงถึงสถานภาพทางสังคม  

 

   (3) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยของพนกังานส่วนราชการและรัฐวสิาหกิ จ เป็นกลุ่มคนท่ี
บริโภคสินคา้ท่ีจ าเป็นและทนัสมยั มีเงินเดือนประจ าค่อนขา้งต ่า นิยมซ้ือสินคา้แบบผอ่นช าระ  

 

   (4) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยของผูใ้ชแ้รงงาน  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอาศยัในจงัหวดัท่ี  มี
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะบริโภคสินคา้ท่ีราคาไม่สูงนกั  

 



 13 
 

   (5) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยของกลุ่มอาชีพอ่ืน  ๆ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดแ้ก่  แพทย์ ครู นกั
กฎหมาย ซ่ึงแต่ละอาชีพมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 

2. ชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นการรวมเอาประชากร ท่ีมีความเท่าเทียมกนัทางช่ือเสียง
ในสังคมไวด้ว้ยกนั  เป็นการแสดงลกัษณะดา้นสังคม  ประกอบดว้ย  รูปแบบการด ารงชีวติ ค่านิยม  
และความเช่ือถือ แต่ละชั้นสังคมจะมีพฤติกรรมการด ารงชีวติท่ีต่างกนั  พฤติกรรมการซ้ือต่างกนั  
การแบ่งชั้นสังคมในประเทศไทย นิยมจดัแบ่งตามสถานะเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 

      (1) กลุ่มชนชั้นสูง  มีระดบัรายได้  การศึกษาสูง  ซ่ึงอาจมาจา กมรดก  ตระกลู  หรือ
ความส าเร็จจากการประกอบธุรกิจมายาวนานและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคม  เช่น 
นายธนาคารนายทหารระดบัสูง  

 

      (2) กลุ่มชนชั้นสูงส่วนกลาง เป็นกลุ่มเศรษฐีใหม่ท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจแต่ยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคมเท่ากบักลุ่ มแรก และกลุ่มน้ีจะสามารถกา้วขั้นไปสู่กลุ่มแรกไดห้าก
รักษาช่ือเสียง และฐานะการเงินไวไ้ดร้ะยะยาวนาน กลุ่มน้ีรวมไปถึงกลุ่มมืออาชีพท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัในวชิาชีพ มีอาชีพท่ีมีเกียรติ เช่น แพทย ์อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั เป็นตน้  

 

      (3) กลุ่มชนชั้นสูงส่วนกลา งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสังคม  มีรายไดป้านกลาง  ส่วนใหญ่
เป็นพนกังาน  หรือลูกจา้งของธุรกิจเอกชน  และหน่วยงานราชการ  รวมถึงผูป้ระกอบการในกิจการ
ขนาดเล็ก และผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทัว่ ๆ ไป 

 

      (4) กลุ่มชนชั้นล่างสุดในสังคม และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสังคมประเทศไทย ซ่ึงกลุ่มน้ีจะ
มีการศึกษาต ่า รายไดต้ ่า มกัจะเป็นผูใ้ชแ้รงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรายยอ่ย  

 

 3. ปัจจยัทางสังคม  (Social Factors) ผูค้นจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมรอบขา้งท่ีเป็นกลุ่ม
อา้งอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานะทางสังคม  

 

กลุ่มอา้งอิง  (Reference Groups) คือ บุคคลตั้งแต่  2 คนข้ึนไปท่ีมีปฏิกิริยาระหวา่งกนั
และต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซ่ึงกนัและกนั  กลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เพราะ
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บุคคลมกัใชก้ลุ่มอา้งอิงเป็นเคร่ืองช้ีน าความคิดและการกระท า  กลุ่มอา้งอิงท่ีส าคญัมี  4 ประเภท  
ไดแ้ก่  

 

(1) กลุ่มสมาชิก  หมายถึง กลุ่มอา้งอิงท่ีบุคคลสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่ม
วชิาชีพต่าง ๆ เช่น สมาคมนกับญัชี  

 

(2) กลุ่มใฝ่ฝัน  หมายถึง กลุ่มอา้งอิงท่ีบุคคลปรารถนาจะไดเ้ป็นสมาชิกหรือใฝ่ฝันท่ีจะ
เอาแบบอยากเป็นดารา นกักีฬาทีมชาติ เป็นตน้  

 

(3) กลุ่มไม่พึงประสงค์  หมายถึง กลุ่มอา้งอิงท่ีบุคคลไม่ตอ้งการเก่ียวขอ้งดว้ย  นกัการ
ตลาดตอ้งระมดัระวงัไม่ใหสิ้นคา้ของเขาไปเก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ีไม่พึงประสงคข์องลูกคา้เป้าหมาย
ของเขา  

 

(4) กลุ่มปฐมภูมิ หมายถึง กลุ่มอา้งอิงท่ีมีขนาดเล็กสุด แต่สมาชิกมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
กนัมากท่ีสุด  และอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  เช่น ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมี
ระเบียบปฏิบติัแตกต่างกนั  เป็นวฒันธรรมของครอบครัวแต่ละครอบครัว  เช่น บางคนนิยมใชข้อง
ไทย ขณะท่ีบางคนชอบใชข้องนอก  จะเห็นวา่ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของร่างกาย  จะ
ไดรั้บอิทธิพลจากสมาชิกขอ งครอบครัว  ลกัษณะครอบครัวท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลต่อพฤติกรรมซ้ือท่ี
แตกต่างกนัดว้ย 

 

 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แต่ละบุคคลมีการแสดงออกตามแต่ละกลุ่มท่ีเป็น
สมาชิกอยู่ โดยคนหน่ึงอาจมีไดห้ลายบทบาท  เช่น เป็นทั้งลูก  แม่ เพื่อน หวัหนา้ ลูกนอ้ง ซ่ึงแต่ละ
บทบาทก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ แต่ละบทบาทก็จะแสดงสถานะทางสังคมท่ีอาศยัอยูด่ว้ย  
เพราะคนตอ้งการการยอมรับจากสังคม และพยายามแสดงออกถึงสถานะของตน  (ฉตัยาพร เสมอใจ
, 2550) 
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 ปัจจัยทีใ่ช้ก าหนดการบริโภค 

 

 ถึงแมว้า่ความตอ้งการบริโภคสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคแต่ละรายจะมีความแตกต่าง
กนั แต่ก็พอจะสรุปไดว้า่ตวัก าหนดการบริโภคหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
และบริการโดยรวมมีดงัน้ี (ธนพตั จนัดาโชติ, 2550) 

 

 1. รายไดข้องผูบ้ริโภค ระดบัรายไดเ้ป็นปั จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้
หรือบริการของผูบ้ริโภค โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากจะ
บริโภคมาก ถา้มีรายไดน้อ้ยก็จะบริโภคนอ้ย  

 

 2. ราคาของสินคา้และบริการ เน่ืองจากระดบัราคาของสินคา้และบริการเป็นตวัก าหนด
อ านาจซ้ือข องเงินท่ีมีอยูใ่นมือของผูบ้ริโภค นัน่คือ ถา้ราคาของสินคา้หรือบริการสูงข้ึนจะท าให้
อ านาจซ้ือของเงินลดลง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคบริโภคสินคา้หรือบริการไดน้อ้ยลง เน่ืองจากเงินจ านวน
เท่าเดิมซ้ือสินคา้หรือบริการไดน้อ้ยลง ในทางกลบักนัถา้ราคาของสินคา้หรือบริการลดลงอ านาจซ้ื อ
ของเงินจะเพิ่มข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคสามารถบริโภคสินคา้หรือบริการไดม้ากข้ึน 

 

 3. การคาดคะเนราคาของสินคา้หรือบริการในอนาคต จะมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคคาดวา่ในอนาคตราคาของสินคา้หรือบริการจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะเพิ่มการ
บริโภคในปัจจุบัน (ลดการบริโภคในอนาคต ) ตรงกนัขา้ม ถา้คาดวา่ราคาของสินคา้หรือบริการจะ
ลดลงผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคในปัจจุบนัลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต ) จะเห็นไดว้า่การ
คาดคะเนราคาของสินคา้หรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในปัจจุบนั และจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
การตดัสินใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในอนาคต 

 

 4. รสนิยมหรือความพึงพอใจ กล่าวคือ แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกนั ดงันั้นการ
บริโภคสินคา้และบริการต่างๆ นั้นจะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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 5. ระบบการคา้และการช าระเงิน เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดการตดัสินใจในการ
เลือกบริโภคของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้เป็นระบบการซ้ือขายดว้ยเงินผอ่น ดาวน์ต ่า ผอ่นระยะยาว จะ
เป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน นัน่ คือ ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคโดยไม่
ตอ้งชาระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงส่วนหน่ึงในการดาวน์ก็สามารถซ้ือหาสินคา้และบริการมา
บริโภคได ้โดยเฉพาะสินคา้หรือบริการท่ีมีราคาสูง เช่น บา้น รถยนต ์ฯลฯ ตรงกนัขา้ม ถา้ไม่มี
ระบบการซ้ือขายแบบเงินผอ่น คือผูบ้ริโภคจะตอ้งชาระเงินค่ าสินคา้ตามราคาในงวดเดียว ผูบ้ริโภค
อาจไม่สามารถซ้ือหาหรือบริโภคสินคา้หรือบริการนั้นๆได ้

 

ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (7Ps) 

 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ  (Payne Adrian, 1993 อา้งใน โสมศิริ  นิธิพิพฒัโกศล , 
2547, 10-14) เป็นการพิจารณาส่วนประกอบแต่ละส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึง
กนัและกนั  และตอ้งสอดคลอ้งกนัเพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการตลาดประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคน์อกเหนือจากส่วนประสมการตลาดส าหรับสินคา้ทัว่ไปคือ  4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละ
การบริการ  (Product) ราคา (Price) สถานท่ีใหบ้ริการ  และช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงไดเ้พิ่มส่วนประสมการตลาดบริการอีก  3 ส่วนข้ึนมาคือ  บุคลากร 
(People) กระบวนการการใหบ้ริการ (Process) และการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
(Physical; Evidence & Presentation) 

 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ซ่ึงครอบคลุมทุกอยา่งของตวัสินคา้  และการบริการท่ีจดัเตรียม
ไวบ้ริการลูกคา้  เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการเพียงตวัสินคา้และบริการเท่านั้น  แต่ยงัตอ้งการ
ประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการของธุรกิจดว้ย  ซ่ึงลูกคา้คาดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บจากสินคา้และบริการ จนท าใหสิ้นคา้ขายได ้

 

2. ราคา  (Price)  หมายถึง  คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ราคาเป็นตน้ทุน  (Cost)                   
ของลูกคา้  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  (Value) กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑถ์า้คุณค่าสูง
กวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) การเลือกท าเลท่ีตั้ง  (Location) การเลือกท าเลท่ีตั้งของ
ธุรกิจมีความส าคญัมาก  โดยเฉพาะธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งการเขา้ถึงสถานท่ีจดัไวไ้ดง่้าย  เพราะ
ท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวัก าหนด กลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ  ดงันั้นสถานท่ีธุรกิจตอ้ง
สามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด  และค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของคู่
แข่งขนัดว้ย  

 

4. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อกบั
ผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ จนก่อใหเ้กิดความทรงจ า (Remind) ใหก้บัลูกคา้น ามา
ซ่ึงแรงจูงใจใหเ้กิดบริโภค อาทิ การท าโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการ
ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย  

 

5. บุคลากร  (People) พนกังาน  (Employee) ใหมี้คุณภาพในการใหบ้ริการตอ้งอาศยัการ
คดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่
แข่งขนั ดงันั้นพนกังานจึงตอ้งมีความรู้ความช านาญในสายงาน  มีทศันคติท่ีดีมีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายท่ีดีเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ  มีมนุษยส์ัมพนัธ์  มีความเสมอภาคในการใหบ้ริการลูกคา้เพื่อ
สร้างความรู้สึกประทบัใจ  สามารถตอบสนองและแกปั้ญหาต่าง  ๆ ของลูกคา้ มีความริเร่ิม  และ
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์รได ้

 

6. กระบวนการใหบ้ริการ  (Process) เป็นขั้นตอนในการใหบ้ริการเพื่อส่งมอบคุณภาพใน
การใหบ้ริการกบัลูกคา้ได้ รวดเร็วและประทบัใจลูกคา้  จะพิจารณาใน  2 ดา้น คือ ความซบัซอ้น
(Complexity) และความหลากหลาย  (Divergence) ในดา้นของความซบัซอ้นจะตอ้งพิจารณาถึง
ขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงานในกระบวนการ  ส่วนในดา้นของความหลากหลาย  ตอ้งพิจารณา
ถึงความอิสระ และความยดืหยุน่ สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดบัการท างานได้  ท าใหมี้
ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  

 

 7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  (Physical Evidence) หมายถึงภาพลกัษณ์  หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
สามารถสังเกตเห็นไดง่้ายทางกายภาพ  และเป็นส่ิงท่ีส่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ข องการ
บริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เช่น สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการการออกแบบตกแต่งและแบ่ง
สัดส่วนหรือแผนกของพื้นท่ีในอาคาร  ความมีระเบียบภายในส านกังาน  การจดัวางอุปกรณ์
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ส านกังาน  ความสะอาดของอาคาร  สถานท่ี ความน่าเช่ือถือของตวัอาคารสถานท่ี  การน าอุปกรณ์
ทนัสมยัมาใช ้เป็นตน้ ท าใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ 

 
ทฤษฎอีุปสงค์ 
 
 ทฤษฎีอุปสงคมี์รากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภค  ท าใหต้วัทฤษฎีเองนั้นตอ้งอิง
ขอ้ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคทั้งหมด  ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การตั้งขอ้
สมมติฐานวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคสินคา้และ บริการเพื่อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดภายใต้
เง่ือนไขเงินรายไดแ้ละราคาสินคา้และบริการท่ีก าหนดมาให ้ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภควดัและ
เปรียบเทียบไดจ้ากการก าหนดค่าอรรถประโยชน์ท่ีใหค้วามสัมพนัธ์เรียงล าดบัความพึงพอใจไวไ้ด้
อยา่งสมบูรณ์การอาศยัหลกัทฤษฏีอรรถประโยชน์น้ี  ท าใหเ้ราสามารถก าหนดรูปแบบและปัจจยัตวั
แปรท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้และบริการไดอ้ยา่งชดัเจนเพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ต่อไป
ได ้ รูปแบบของอุปสงคข้ึ์นอยูก่บัรูปแบบของอรรถประโยชน์ท่ีก าหนดแสดงถึงความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคส าหรับปัจจยัตวัแปรนั้นไดม้าจากวธีิการหา อรรถประโยชน์มากท่ีสุด  ท าใหป้ริมาณการ
บริโภคสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้และบริการและ
เงินรายไดปั้จจยัราคาแสดงถึงค่าของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าเพิ่ม
อรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ยของสินคา้นั้นในการตดัสินใจเลือกปริมาณการบริโภคเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
หน่วย (รังสรรค ์โนชยั, 2554: 2) 
 
 นอกจากน้ี วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2547 : 1) ไดอ้ธิบายวา่ อุปสงค ์หมายถึง ปริมาณสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆกนั ภายในระยะเวลาหน่ึงๆ การท่ีจะเกิดอุปสงค ์ผูบ้ริโภค
จะตอ้งมีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ (Willingness) และความสามารถท่ีจะซ้ือ (Ability) สินคา้นั้นพร้อมๆ
กนัและอุปสงคย์งัหมายถึง ความต้ องการสินคา้และบริการบางอยา่งท่ีตอ้งสนบัสนุนดว้ยอ านาจซ้ือ
และความเตม็ใจเพื่อท่ีท าใหค้วามตอ้งการบงัเกิดผลได ้ (สมยศ นาวกีาร, 2537: 92-99) ฟังกช์นัอุป
สงค ์เป็นการอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในช่วงเวลาหน่ึง ระหวา่งจ านวนหน่วยของสินคา้
หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคเต็ มใจซ้ือและเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อความเตม็ใจซ้ือโดยทางพีชคณิตฟังกช์นั
อุปสงคแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

QD = f(P, PS, PC, Y, N, CP, PE, …) 
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โดย  QD = ปริมาณในการซ้ือสินคา้ 
P   = ราคาสินคา้ 
PS  = ราคาสินคา้ทดแทน 
PC  = ราคาสินคา้ประกอบกนั 
Y   = รายไดข้องผูซ้ื้อ 
N   = ประชากร 
CP  = ความพอใจสินคา้ของผูบ้ริโภค 

  PE  = ราคาท่ีคาดหมายไวใ้นอนาคต 
 
 ฟังกช์นัน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงปริมาณการซ้ือสินคา้เป็นฟังกช์นัของปัจจยัท่ีแตกต่างกนัจ านวนหน่ึง
ดงัตารางท่ี 2 ไดส้รุปปัจจยับางอยา่งท่ีกระทบต่อรูปร่างแล ะ / หรือเส้นอุปสงค ์ตวัแปรท่ีระบุไวใ้น
ฟังกช์นัอุปสงคแ์สดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรบางตวัท่ีอธิบายไดเ้ท่านั้นท่ีกระทบต่ออุปสงค ์และส่ิงส าคญั
คือเส้นอุปสงคเ์พียงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของราคากบัปริมาณการซ้ือสินคา้เท่านั้น  การ
เปล่ียนแปลงราคาของสินคา้จะท าใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีบนเส้นอุปสงค ์ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของตวั
แปรอ่ืน เช่น PS, PC, Y, N, CP และ PE ภายในฟังกช์นัอุปสงคจ์ะท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยของเส้นอุป
สงค ์
 
ตารางที ่2  รายการปัจจยัท่ีกระทบต่ออุปสงค ์
 

ปัจจัย ผลกระทบ 
การเพิ่ม(การลด) ของราคาของสินคา้ 
การเพิ่ม(การลด) ของราคาของสินคา้ทดแทน 
การเพิ่ม (การลด ) ของราคาของสินคา้ประกอบกนั
การเพิ่ม(การลด) ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค 
การเพิ่ม(การลด) ของจ านวนประชากร 
การเพิ่ม(การลด) ของความพอใจสินคา้ของผูบ้ริโภค
การเพิ่ม(การลด) ของราคาท่ีคาดหมายของสินคา้ 

การลด(การเพิ่ม) ของปริมาณการซ้ือสินคา้ 
การเพิ่ม(การลด) ของอุปสงค ์
การลด(การเพิ่ม) ของอุปสงค ์
การเพิ่ม(การลด) ของอุปสงค ์
การเพิ่ม(การลด) ของอุปสงค ์
การเพิ่ม(การลด) ของอุปสงค ์
การเพิ่ม(การลด) ของอุปสงค ์

ท่ีมา: สมยศ นาวกีาร, 2537: 97 
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ทฤษฏีเกีย่วกบัธุรกจิค้าปลกี 
 
 ความหมายของธุรกจิค้าปลกี 
 
 ธุรกิจคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายผลิตภณัฑใ์หก้บั
ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เพื่อการใชส่้วนตวัท่ีไม่ใช่เป็นการใชเ้พื่อธุรกิจ (ศิริวรรณ และคณะ , 2541:427-
430) ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 
 ประเภทธุรกจิค้าปลกี  
 
 รูปแบบธุรกิจคา้ปลีก พฒันาเปล่ียนจากร้านคา้เล็กๆ เป็นขนาดใหญ่ ตน้ทุนด าเนินงานสูง
กวา่รูปแบบเดิม บริหารงานเป็นระบบมากข้ึน และใชบุ้คลากรด าเนินการจ านวนมาก ปัจจุบนั 
จ าแนกธุรกิจคา้ปลีกไดต้ามลกัษณะสินคา้ และการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
 1. ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม (Tradition Trade) หรือร้านโชห่วย ลกัษณะร้านเป็นหอ้งแถว พื้นท่ีคบั
แคบ ไม่มีการตกแต่งหนา้ร้านมากมาย สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค การจดัวางสินคา้
ไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่ทนัสมยั และจดัวางตามความสะดวกการหยบิสินคา้ เป็นกิจการด าเนินงาน
โดยเจา้ของคนเดียว หรือร่วมกนัตั้ง เป็นหา้งหุน้ส่วน ด าเนินธุรกิจแบบครอบครัว เงินลงทุนนอ้ย 
บริหารงานง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั ท าใหร้ะบบการจดัการไม่ไดม้าตรฐาน 
ลูกคา้เกือบทั้งหมดอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงร้านคา้ ร้านคา้ท่ีจดัอยูป่ระเภทน้ี เช่น ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก
ทัว่ไป ร้านขายของช า 
 
 2. ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ประกอบดว้ย หา้ง/ร้านขนาดกลาง-ใหญ่ ออกแบบ
ร้าน และจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบ บริการทนัสมยั เพื่อดึงดูด
ลูกคา้ใชบ้ริการมากข้ึน การด าเนินธุรกิจ มีทั้งแบบครอบครัวและมืออาชีพ ลงทุนสูงข้ึน แล ะระบบ
จดัการบริหารงานซบัซอ้นมากข้ึน ธุรกิจการคา้แบบใหม่น้ี ประกอบดว้ย กลุ่มธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ 
Discount Store หรือ Hypermarket ซ่ึงเนน้สินคา้ราคาถูก และ Convenience Store ซ่ึงเนน้จ านวน
สาขา ความสะดวกสบาย สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ธุรกิจรูปแบบ
น้ี เพิ่งน าเขา้ไทยราวตน้ทศวรรษ 1990 ทั้งลกัษณะร่วมทุนต่างชาติ และนกัลงทุนชาวไทยเป็น
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เจา้ของ ทวา่ผลพวงเกิดวกิฤติเศรษฐกิจปี 2540 และผลกระทบเปิดเสรีการคา้ ส่งผลธุรกิจคา้ปลีก
ส่วนใหญ่ในไทยตกเป็นของชาวต่างชาติ ธุรกิจท่ีจดัอยูค่า้ปลีกประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
 
 3. หา้งสรรพสินคา้ (Department Store) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมสินคา้ทุกชนิด
ท่ีมีคุณภาพ เพื่อจ าหน่ายใหลู้กคา้จ านวนมาก ทุกระดบั ครบวงจร (One Stop Shopping) จดัวาง
สินคา้ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชดัเจน เพื่อสะดวกการคน้หาและเลือกซ้ือ เนน้จ าหน่ายเส้ือผ้ า 
เคร่ืองส าอาง รองเทา้ กระเป๋า รูปแบบบริหาร และจดัการ ค่อนขา้งซบัซอ้น พนกังานมาก และเนน้
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม
คนท างานท่ีมีฐานะ อ านาจซ้ือสูง สามารถเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพและราคาสูงได ้สถานท่ีตั้ ง จะอยู่
บริเวณชุมชน หรือเป็นศูนยร์วมการคา้ ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล เดอะ
มอลล ์โรบินสัน ตั้งฮัว่เส็ง พาตา้ เป็นตน้  
 
 4. ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Supper Center) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ พฒันาจากซูเปอร์มาร์เก็ต และ
หา้งสรรพสินคา้ พื้นท่ีขายประมาณ 10,000-20,000 ตารางเมตร เนน้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี
หลากหลายและมีมาก ราคาประหยดั คุณภาพสินคา้ ตั้งแต่คุณภาพดีจนถึงคุณภาพปานกลาง ส่วน
ใหญ่กวา่ 60% เป็นอาหาร ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มระดบัปานกลางลงมา ผูป้ระกอบการ
ประเภทน้ี เช่น บ๊ิกซี เทสโก ้โลตสั คาร์ฟูร์ เป็นตน้ 
 
 5. ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ร้านคา้ปลีกเนน้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นสินคา้
สดใหม่ โดยเฉพาะอาหารสด เช่น เน้ือสัตว ์ผกัและผลไม ้อาหารส าเร็จรูปต่างๆ ตลอดจนสินคา้
อุปโภคบริโภคจ าเป็นต่อชีวติประจ าวนั ท าเลท่ีตั้งส่วนใหญ่ จะอยูช่ั้นล่างหา้ง สรรพสินคา้ เพื่อความ
สะดวกขนถ่ายสินคา้ ตวัอยา่งผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ ดแลนด ์เป็นตน้ 
 
 6.  ร้านคา้เงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) จ าหน่ายสินคา้ใหร้้านคา้ยอ่ย หรือ
บุคคลท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้คราวละจ านวนมาก ราคาขายส่ง หรือราคาค่ อนขา้งต ่า ซ่ึงจะเอ้ือร้านคา้
ยอ่ย หรือร้านโชห่วย หาสินคา้มาจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน โดยไม่ตอ้งผา่นยีป๊ั่ว ซาป๊ัว จ าหน่ายสินคา้
คุณภาพปานกลาง ส่วนใหญ่กวา่ 60% เป็นสินคา้ไม่ใช่อาหาร ท่ีเหลือเป็นอาหาร ลูกคา้ยงัสามารถ
สมคัรเป็นสมาชิก เพื่อรับข่าวสารเป็นประจ า ท่ีส าคญั ลูกคา้ตอ้งบริการตวัเอง จึงมีพนกังานไม่มาก
นกั ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น แมค็โคร 
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 7. ร้านคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) จ าหน่ายสินคา้เฉพาะอยา่ง เนน้สินคา้อุปโภค
บริโภคเก่ียวกบัเวชภณัฑ ์เคร่ืองส าอาง ดูแลผวิ ดูแลเส้นผม เป็นสินคา้หลากหลาย ตามลกัษณะ
แฟชัน่และยคุสมยั สินคา้คุณภาพสูง บริการสะดวกและทนัสมยั กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือลูกคา้ทัว่ไป 
ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น บูท๊ส์ วตัสัน MARK & SPENCER เป็นตน้  
 
 8. ร้านคา้ประชนัชนิด (Category Killer) พฒันาจากร้านขายสินคา้เฉพาะประเภท จุดเด่นคือ 
สินคา้ครบถว้นประเภทนั้นๆ ค ลา้ยแยกแผนกใดแผนกหน่ึงในหา้งสรรพสินคา้ออกไวต่้างหาก น า
สินคา้คุณภาพ และลกัษณะใชง้านใกลเ้คียงกนั แต่ราคาและยีห่อ้ต่างกนั จดัวางประชนั เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาสินคา้ ผูป้ระกอบการประเภทน้ี ไดแ้ก่ แมค็โครออฟฟิศ พาว
เวอร์บาย พาวเวอร์มอลล ์ซูเปอร์สปอร์ต เป็นตน้ 
 
 9. ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) หรือ Minimart ร้านคา้ปลีกพฒันาจากร้านคา้ปลีก
แบบเก่า หรือร้านขายของช าผสมผสานกบัซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ขนาดเล็กกวา่ ใหค้วามส าคญัท าเลท่ีตั้ง
ร้านคา้เป็นส าคญั พื้นท่ีคา้ขายไม่มากนกั ส่วนใหญ่จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบ ริโภคจ าเป็นต่อ
ชีวติประจ าวนั รวมทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทอาหารจานด่วน สั่งเร็วไดเ้ร็ว สะดวก ราคาไม่
แพงเกินไป ท าเลตั้งแหล่งชุมชน 
 
 10. สถานท่ีบริการน ้ามนั มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวก 
ตอ้งการซ้ือสินคา้ใกลบ้า้นหรือใกลส้ถานท่ีท างาน และท่ีส าคญัเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
ผูป้ระกอบการประเภทน้ี เช่น 7-eleven am/pm และ Family Mart เป็น 
 
 นอกจากน้ีธุรกิจการคา้ปลีกยงัสามารถแบ่งตามขนาดประชากร โดยแบ่งตามจ านวน
ประชากรในขอบเขตการใหบ้ริการ โดยแบ่งไดด้งัน้ี (กฤชดา บุษปวรรธนะ , 2545 : 16 อา้งถึงในก า
พล อนนัตพรพาณิชย,์ 2553 : 20) 
 
 1. ศูนยก์ารคา้ระดบัทอ้งถ่ิน (Neighborthood center) เป็นการขายสินคา้ประเ ภทสะดวกซ้ือ 
และสินคา้ท่ีซ้ือขายง่าย (Convenience goods) อาจมีการบริการส่วนตวั เช่น การบริการท าเล็บ เสริม
สวย หรือเป็นซูเปอร์มาเก็ตและร้านขายยาเป็นผูเ้ช่าหลกั (Anchor tenant) มกัตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกสาย
รองหรือสายรวม มีรัศมีการใหบ้ริการอยูป่ระมาณ 1 กิโลเมตร ให้บริการคนไม่นอ้ยกวา่ 10,000 คน 
มีร้านคา้ประมาณ 5-20 ร้านคา้ และมีพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ 3,000-7,000 ตารางเมตร 
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 2. ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Mall) มีลกัษณะคลา้ยกบัศูนยก์ารคา้ระดบัทอ้งถ่ิน แต่มี
สินคา้เลือกซ่ือเพิ่มมากข้ึน เช่น เคร่ืองแต่งกาย โดยในศูนยก์ารคา้จะ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีจ  าหน่าย
ทัว่ไป และท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ชนิดน้ีจะอยูบ่นถนนสายหลกั มีรัศมีการใหบ้ริการอยู ่ 3 
กิโลเมตร โดยสามารถรองรับจ านวนประชากรได ้35,000 คน ซ่ึงมีร้านคา้ 15-40 ร้านคา้ และมีพื้นท่ี
ใชส้อย 10,000-25,000 ตารางเมตร และศูนยก์ารคา้ชุมชนยงั เป็นรูปแบบของตลาดสด ท่ีมีการ
ยกระดบัการบริการ มีพื้นท่ีส่วนกลางมีระบบรักษาความปลอดภยั สะดวกสบายและจดัรูปแบบให้
ทนัสมยั เนน้ตอบสนองชีวติประจ าวนั มีซุปเปอร์มาร์เกต มีบริการธนาคาร ไปรษณีย ์คลินิก ร้านท า
ผม ขายยา โรงเรียนสอนดนตรี เป็นตน้ 
 
 3. ศูนยก์ารคา้ระดบัภูมิ ภาค (Regional center) ศูนยก์ารคา้ชนิดน้ี จะมีสินคา้ชนิดเดียวกบั
ศูนยก์ารคา้ระดบัชุมชน แต่มีสินคา้ถาวร เช่น เคร่ืองประดบั เฟอร์นิเจอร์จ าหน่ายอยูด่ว้ย โดยมี
หา้งสรรพสินคา้ 1-2 แห่งซ้ือเป็นผูเ้ช่าหลกั (Anchor tenant) อยูใ่นศูนยก์ารคา้นั้นๆ เพื่อดึงดูดใจ
ลูกคา้ดว้ ย ส าหรับศูนยก์ารคา้ชนิดน้ีควรมีความสมบูรณ์แบบ คือนอกจากมีหา้งสรรพสินคา้แลว้ 
จะตอ้งมีร้านคา้มากมาย หลายชนิดเพื่อใหลู้กคา้เลือก และตอ้งมีชนิดสินคา้ท่ีซ ้ ากนัเพื่อใหลู้กคา้เกิด
การเปรียบเทียบชนิดของสินคา้ทดแทนและราราของสินคา้ ท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ประเภทน้ีจ ะ
อยูบ่ริเวณแยกถนนสายหลกั หรือถนนสายพิเศษ มีรัศมีการใหบ้ริการ 5-6 กิโลเมตร ใหบ้ริการ
ประชาชนไดถึ้ง 100,000 คน มีร้านคา้ประมาณ 80-120 ร้านคา้ มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 35,000 
ตารางเมตร 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน ผู ้ ศึกษาไดท้  าการศึกษางานวจิยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้าร ศึกษาคร้ังน้ีเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกรอบความคิดและแนวทางท่ีวางไว ้ 
 
 พศธร  พิมล (2547) ท าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
และบริการในหา้งสรรพสินคา้เปรียบเทียบกบัดิสเคาน์สโตรในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าโคส
แควร์ และ z – test ท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.05  โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30-39 ปี มี
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ระกบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี โดยมีรายไดร้ะหวา่ง 10,000- 19,999 บาทต่อเดือน ขณะท่ี
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีนิยมเลือกซ้ือสินคา้ในดิสเคาน์สโตรเป็นเพศชาย อาย ุ 50 ปีข้ึนไป มีระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย มีรายไดสู้งกวา่ 30.000 
บาทต่อเดือน ผลการศึกษา พบวา่ กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคนิยมท าใ นหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด คือ เลือก
ซ้ือสินคา้ โดยซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายมากท่ีสุด และเลือกซ้ือในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. 
ขณะเดียวกนักิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคนิยมท าในดิสเคาน์สโตรมากท่ีสุดคือ เลือกซ้ือสินคา้ โดยซ้ืออาหาร
สด อาหารแหง้ ขนมขบเค้ียว และเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด และนิยมเลือกซ้ือในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. 
ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ความถ่ีใน
การเลือกซ้ือสินคา้และบริการในหา้งสรรพสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัอาย ุรายได ้อาชีพ และจ านวน
สมาชิกในครอบครัว ขณะท่ีในส่วนดิสเคาน์สโตรมีความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุและสถานภาพสมรส 
นอกจากน้ีพบวา่ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
และบริการในหา้งสรรพสินคา้ ขณะท่ีส่วนประสมการตลาดดา้นราคามีผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้และบริการในดิสเคาน์สโตร 
 

 มรกต  เหล่าอ านวยชยั (2547)  ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด ของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ยา่น
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยเก็บแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ด ใน
ศูนยก์ารคา้ยา่นลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทาง
สถิติ  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าไคแสควร์ และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียโดยใช ้ t-test และ f-test  โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โสด อายรุะหวา่ง 21-30 ปี  
จบศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากโทรทศัน์ สาเหตุท่ีรับประทาน
อาหารฟาสตฟ์ู้ ด คือ ความสะดวก ร้าน เค เอฟ ซี เป็นร้านท่ีนิยมรับประทาน นิยมรับประทานในวนั
เสาร์หรืออาทิตย ์ช่วงเยน็ ช าระค่าอาหารเป็นเงินสด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการส่งเสริมการตลาด ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และราคา ตามล าดบั 

 
 นนทศกัด์ิ  สุดจิตร (2553) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการหา้งโคลีเซ่ียม 
สาขาสุราษฎร์ธานี และศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยเคร่ืองมือ
ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย จากการสุ่มโดยไม่ทราบจ านวน ซ่ึงสถิติท่ีใช้
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ในการวจิยั ไดแ้ก่ สถิติพรรณนาใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แ ละทดสอบ
สมมติฐานโดยใช ้ไคสแควร์   โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
21 - 30 ปี สถานภาพโสด นบัถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี สมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน ดูหนงั ฟังเพลงเป็นงานอดิเรก  ผลการศึกษา พบวา่ 
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการหา้งโคลีเซ่ียม ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้และบริการในส่วน
ของร้านอาหาร ใชบ้ริการเพราะสะดวกต่อการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังไม่แน่นอน
ทราบขอ้มูลข่าวสารของหา้งโคลีเซ่ียมจากเพื่อนหรือญาติ ตดัสินใจใชบ้ริการ ดว้ยตนเอง และใช้
บริการในช่วงเวลา 17.01 - 22.00 นาฬิกา ใชบ้ริการคร้ังละ 3 - 4 ชัว่โมง และเดินทางมาใชบ้ริการ
ดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล การใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นบุคลากรมีผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการ จดัจ าหน่าย มีผลอยู่ ในระดบัมาก ส่วนดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นกระบวนการบริการ มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการหา้งโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น ไดแ้ก่ เพศ ระดบั การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน และงานอดิเรก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์เป็นบางดา้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการหา้งโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบวา่ ทุกปัจจยัมี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นราคา ท่ีไม่ มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 
 อินทร์ธีรา  เดชธนนันิติกล  (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์างแค กรุงเทพมหานคร โดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัสถิติเชิงพรรณา
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการทดสอบไคสแควร์ โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมากกวา่เพศ
ชาย ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มาใชบ้ริการท่ีหา้งเดอะมอลลบ์างแค สองสัปดาห์คร้ัง และ
ในช่วงวนัหยดุ (เสาร์-อาทิตย ์) มาใชบ้ริการเพราะสินคา้มีคุณภาพมากท่ีสุด นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบ
เม่ือไปใชบ้ริการคือ ไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าไดม้ากท่ีสุด ส าหรับผลการทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติ พบวา่ การใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้กบอาย ุสถานภาพ และรายได ้นั้นมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัรายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และในทางตรงขา้มการส่งเสริมการขายเป็นไม่มีความสัมพนัธ์กบอายแุละสถานภาพ และ 
ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขทางเขา้- ออกหา้งเพราะอยู่ ใกลไ้ฟแดงมากเกินไป ควรมี
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การท า แผนโฆษณาทางการตลาดมาใหก้วา่น้ี ควรปรับปรุงหอ้งน ้าใหส้ะอาดมากกวา่น้ี ควรจดั
อบรมพนกังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ไม่ควรจะยา้ยร้านเช่า ในหา้งบ่อยเกินไป และอยากใหมี้ของ
แถมเยอะๆ 
 

อทิษา  จงประสิทธ์ิ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน บริเวณถนนเกษตร -นวมินทร์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บ
แบบสอบถามจากประชาชนท่ีเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน บริเวณถนนเกษตร -นวมินทร์ จ านวน 
400 ตวัอยา่ง และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ และแสดงออกมาในรูปแบบค่าความถ่ี ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไคแสควร์  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายนุอ้ย
กวา่ 30 ปี  จบศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกช น รายได ้10,000 – 25,000 บาทต่อเดือน 
ผลการศึกษา พบวา่ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการคือ ไปรับประทานอาหาร โดยมาใชบ้ริการ
วนัเสาร์ -อาทิตย ์เวลา 18:01-22:00 น. ระยะเวลาใชบ้ริการ คือ 1-3 ชัว่โมง มาโดยรถยนตส่์วนตวั 
และมาท่ีเดอะคริสตลักบัเพื่อนบ่อยท่ีสุด  ผลการศึ กษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีและการจดัจ าหน่าย
มากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการเดินทางสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาเป็นท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 
นอกจากเพียงพอ นอกจากน้ียงัพบวา่พฤติกรรมการใช้ บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาสรุปไดด้งัภาพท่ี 3 
 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
และศูนยก์ารคา้ชุมชน ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้  ความถ่ีในการใชบ้ริกา รศูนยก์ารคา้ 
วนัท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการอยูใ่น
ศูนยก์ารคา้ บุคคลท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ร่วมกนั วธีิการเดินทางมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ค่าใชจ่้าย
ท่ีใชใ้นศูนยก์ารคา้ และสาเหตุท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
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 จากกา รศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบกบัการศึกษา ระดบัความส าคญัของปัจจยัทาง
การตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมช น จะน ามาสู่
แนวทางก าหนดกลยทุธ์การตลาดเพื่อพฒันาธุรกิจศูนยก์ารคา้ 

 
ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาพที ่3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

สมมติฐานการศึกษา 

 

 การศึกษาน้ีมีสมมติฐานคือ พฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้
ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤตกิรรมการใช้บริการศูนย์การค้า 
-กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีไปใชบ้ริการ 

-ความถ่ีในการไปใชบ้ริการ 

-วนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

-ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

-ระยะเวลาในการใชบ้ริการ 
-บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมกนั 

-วธีิการเดินทางไปใชบ้ริการ 

-ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 

-สาเหตุท่ีใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-สถานภาพ 

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต้่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อการเลอืกใช้บริกาศูนย์การค้า 
-ผลิตภณัฑ ์
-ราคา 
-ท าเลท่ีตั้ง 
-การส่งเสริมการตลาด 
-กระบวนการบริการ 
-บุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
-การบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสมัผสัได ้

แนวทางในการ
ก าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจ
ศูนยก์ารคา้ 



บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน มีวธีิการศึกษาดงัน้ี 
 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ประชาชนท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การสุ่มตัวอย่าง 
 
 ในการศึกษาน้ี ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 ค านวณหาขนาดของกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาแต่เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชนท่ีแน่นอนจึงค านวณหา
ขนาดตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจากสูตร (มรกต เหล่าอ านวยชยั, 2547: 42) 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

 
โดย n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 E  =  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ในท่ีน้ีแทนดว้ย 0.05 
 Z  =  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95 % มีค่าเท่ากบั 1.96 

  p  =  ค่าสัดส่วนของประชากรประชากรในท่ีน้ีแทนดว้ย 0.5 
  q =  (1-p) 
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  แทนค่า   =   1.96 
2 0.5 (0.5)

(0.05)2
 

 
     = 384.16     
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  =  400 คน 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
 2.1  แบ่งกลุ่มพื้นท่ีออกเป็น 6 กลุ่มตามขอ้มูลการแบ่งเขตการปกครองของส านกัผงัเมืองใน
ปีพ.ศ.2555 ซ่ึงมีทั้งหมด 50 เขตการปกครอง และเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใหค้วามสนใจกบั
ศูนยก์ารคา้ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จึงตอ้งการหน่วยตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตท่ีมีศูนยก์ารคา้
ชุมชนตั้งอยู ่จากขอ้มูล พบวา่ มีศู นยก์ารคา้ชุมชนทั้งหมด 65 แห่งในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูใ่น 32 
เขตการปกครอง จึงไดท้  าการแบ่งกลุ่มพื้นท่ี ดงัน้ี 
 
 กลุ่มท่ี 1 กรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง 
เขตพญาไท และเขตวงัทองหลาง 
 
 กลุ่มท่ี 2 กรุงเทพใต้  ประกอบดว้ย เขตสาทร เ ขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขต
คลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตบางนา เขตปทุมวนั และเขตสวนหลวง 
  
 กลุ่มท่ี 3 กรุงเทพเหนือ  ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี และเขต
บางเขน 
  
 กลุ่มท่ี 4 กรุงเทพตะวนัออก  ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขต
คนันายาว เขตลาดกระบงั เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
  
 กลุ่มท่ี 5 กรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตคลองสาน และเขตตล่ิงชนั 
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 กลุ่มท่ี 6 กรุงธนใต ้ประกอบดว้ย เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขนุเทียน เขตบาง
บอน และเขตทุ่งครุ  
 
 2.2  สุ่มเลือกตวัอยา่งออกมากลุ่มละ 1 เขต โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบความน่าจะ
เป็น (Nonprobability Sampling) ดว้ยวธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเขตท่ีมี
จ านวนศูนยก์ารคา้ชุมชนมากท่ีสุดในกลุ่มซ่ึงปรากฏผลดงัน้ี กลุ่มท่ี  1 เขตวงัทองหลาง กลุ่มท่ี 2 เขต
วฒันา กลุ่มท่ี 3 เขตลาดพร้าว กลุ่ มท่ี 4 เขตบางกะปิ กลุ่มท่ี 5 เขตคลองสาน และกลุ่มท่ี  6 เขตบาง
แค 
 
 2.3  เลือกศูนยก์ารคา้ชุมชนในแต่ละเขต โดยอาศยัความสะดวก  (Convenience Sampling) 
และท าการแจกแบบสอบถามใหก้บัประชากรในสถานท่ีท่ีก าหนด ดงัน้ี 
 
 เขตวงัทองหลาง สถานท่ี บริเวณโครงการตน้ซุง อเวนิว 
 
 เขตวฒันา สถานท่ี บริเวณโครงการเจ อเวนิว 
 
 เขตลาดพร้าว สถานท่ี บริเวณโครงการเดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์ 
 
 เขตบางกะปิ สถานท่ี บริเวณโครงการซีดีซี 
 
 เขตคลองสาน สถานท่ี บริเวณโครงการเสนาเฟส 
 
 เขตบางแค สถานท่ี บริเวณโครงการวคิตอเรีย การ์เดน้ 
 
 2.4  ก าหนดจ านวนหน่วยตวัอยา่งท่ีตอ้งการสอบถามในแต่ละเขต โดยค านวณตามสัดส่วน
ของจ านวนประชากรในเขตเทียบกบัจ านวนประชากรรวมทั้งหมดของทั้ง 6 เขต ซ่ึงปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที ่3 จ านวนหน่วยตวัอยา่งท่ีตอ้งการสอบถามในแต่ละเขต 
(n=400) 

กลุ่มที่ เขต 
จ านวนประชากร

(คน) 
สัดส่วน                 

(ร้อยละ) 
จ านวนหน่วยตัวอย่าง

(คน) 

1 เขตวงัทองหลาง 114,805 16 62 

2 เขตวฒันา 82,637 11 45 

3 เขตลาดพร้าว 122,441 17 67 

4 เขตบางกะปิ 149,056 20 81 

5 เขตคลองสาน 75,765 10 41 

6 เขตบางแค 192,119 26 104 

  รวม 736,823 100 400 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
 
 ส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม จะเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 
 ส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม จะเป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เช่น 
กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ ความถ่ีในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ วนัและเวลาท่ีเขา้
มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ วธีิท่ีใชใ้นการเดินทางมาศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 
 
 ส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม เป็นการใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ และดา้นการบริการท่ี
ผูใ้ชบ้ริการสัมผสัได ้
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การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง (pretest) กบัผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบราช (Cronbach, 1990 : 204) โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ  ทั้งน้ีเม่ือน า
แบบสอบถามมาวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือในส่วนของระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ พบวา่  มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากบั 0.955 ดงันั้น
แบบสอบถามชุดน้ีจึงมีความน่าเช่ือถือไดร้้อยละ 95.50 ดงัแสดงในตารางผนวกท่ี 1 

 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 1.  การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ
และค่าเฉล่ีย  ในการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมการใชบ้ริการ และปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชน โดยท าการสรุปและ
น าเสนอในรูปแบบตาราง 
 

     ส าหรับเกณฑก์ารวดัหรือใหค้ะแนนตวัแปรในส่วนค าถามปลายปิดถามกลุ่มตวัอยา่ง
เก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผูว้จิยัใช ้ Likert Scale ในการให้
ล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 
  ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดให ้ 5 คะแนน 
 
  ระดบัความส าคญัมากให ้ 4 คะแนน 
 
  ระดบัความส าคญัปานกลางให ้ 3 คะแนน 
 
  ระดบัความส าคญันอ้ยให ้ 2 คะแนน 
 
  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุดให ้ 1 คะแนน 
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      การพิจารณาคะแนนดูจากค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท าการ
ก าหนดช่วงคะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
(ประคอง กรรณสูต, 2542: 77) 
 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจระดบันอ้ย 
 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง 
 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมาก 
 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด 
  
 2.  การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
 
                 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชไ้ควส์แควร์ (Chi-Square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 
 
 การทดสอบคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดระหวา่งประชากร 2 
กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบที (t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 



บทที ่4 
 

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และศูนย์การค้าชุมชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 การศึกษาน้ี เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชน โดยมี
รายละเอียดต่างๆ และววิฒันาการของศูนยก์ารคา้ ดงัน้ี 

 
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
หา้งสรรพสินคา้ รุ่นแรกๆ  ของกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ หา้งใตฟ้้า  และหา้งแมวด า ในยา่น

เยาวราช หา้งไนติงเกลโอลิมปิค  เกิดข้ึนท่ีวงับูรพา แต่ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ดงักล่าว  ไม่สามารถ
ขยายฐานธุรกิจเติบโตไดม้ากนกั จนกระทัง่  ในปีพ.ศ. 2490 หา้งเซ็นทรัลเร่ิมเปิดด าเนินกิจการ  ซ่ึง
กล่าวไดว้า่เป็นตน้แบบของหา้งสรรพสินคา้ไทย สมยัใหม่  โดยเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่ นของเซ็นทรัล 
นอกเหนือจากจ า หน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  ราคาแน่นอน และจดัเรียงสินคา้อยา่งเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยแลว้ ยงัมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้าน และผลิตภณัฑอ์ย่างกวา้งขวาง เพื่อใหผู้ค้นเขา้มา
จบัจ่ายใชส้อยแทนการใหลู้กคา้เดินหาร้านจ าหน่ายสินคา้ดว้ยตนเอง แหล่งโฆษณาท่ีไดผ้ลดีใน เวลา
นั้น คือ วทิยุ  ต่อมาหา้งสรรพสินคา้ เรียกไดว้า่เป็นปฐมบทของธุรกิจ คา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern 
Trade) และไดพ้ฒันาต่อมาเป็นศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่ อนัประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้และ
ร้านคา้หลากหลายประเภท จ านวนมาก ทั้ งศูนยก์ารคา้และหา้งสรรพสินคา้ จดัไดว้า่เป็นตลาดนดั
จ าหน่ายสินคา้อีกรูปหน่ึงท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภคทัว่ไป 
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งบนัเทิงและมากไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะด วกนานาชนิด จึงเป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภคจ านวนมาก จนมาถึงปัจจุบนั  โดยศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร  แบ่งตาม
กลุ่มผูป้ระกอบการ มีทั้งหมดดงัน้ี 

กลุ่มเดอะมอลล ์
1. รามค าแหง 
2. ท่าพระ 
3. บางแค 
4. บางกะปิ 
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5. ดิ เอม็โพเร่ียม 
6. ดิเอม็ควอเทียร์ 
7. สยามพารากอน 

กลุ่มเซ็นทรัลพฒันา 
1. เซ็นทรัลเวลิด์ 
2. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
3. เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
4. เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกลา้ 
5. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 
6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
7. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
8. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 
9. เซ็นทรัล เอม็บาสซี 
10. เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสท ์วลิล์ 
11. เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต 

กลุ่มซีคอน 
1. ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 
2. ซีคอนสแควร์ บางแค 

กลุ่มสยาม รีเทล 
1. แฟชัน่ไอส์แลนด์ 
2. เทอร์มินลั 21 อโศก 

กลุ่มเอม็บีเคและสยามพิวรรธน์ 
1. เอม็บีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) 
2. พาราไดซ์ พาร์ค 
3. สยามเซ็นเตอร์ 
4. สยามสแควร์วนั 
5. สยามดิสคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์ 
6. ไอคอนสยาม 

กลุ่มสยามฟิวเจอร์ 
1. เอสพลานาด รัชดาภิเษก 
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ศูนย์การค้าชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 เน่ืองจากปัจจุบนัไดเ้กิดการขยายตวัของแหล่งชุมชนเป็นจ านวน มาก ประกอบกบัวถีิชีวติ
อนัเร่งรีบในแต่ละวนั และประสบปัญหากบัการจราจรท่ีติดขดัท าให้ ผูค้นไม่อยากไปเสียเวลากบั
การไปจบัจ่ายซ้ือของตามหา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองหรือตั้งอยู่
ห่างไกลจากบา้นมากเกินไป เพราะนอกจากจะตอ้งขบัรถไปไกลแลว้ ยงัตอ้งเสียค่าน ้ามนัท่ีราคา
แพง และตอ้งเสียเวลาในการหาท่ีจอดรถและในบางคร้ังท่ีจอดรถไกลจากจุดท่ี ตอ้งการซ้ือสินคา้ท า
ใหต้อ้งเสียเวลามากยิง่ข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของกลุ่มคนในปัจจุบนั ท าใหค้นเหล่าน้ีหนัมา
ซ้ือสินคา้จากช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในชีวติประจ าวนัไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็วท่ีเขา้กบัวถีิชีวติอนัเร่งรีบและไม่ตอ้งไปประสบปัญหากบัการจราจรติดขดั  ซ่ึง
ท าให้ศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall ไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีสนใจของกลุ่มคนหรือ
กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก อีกทั้งศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีไม่ตอ้ง
ใชพ้ื้นท่ีมากมายเหมือน ศูนยก์ารคา้ขนาด ใหญ่ ท่ีเนน้ความหลากหลายและครบครันของสินคา้เพื่อ
ดึงดูดผูบ้ริโภค  แต่ศูนยก์ารคา้ชุมชน เนน้การตอบสนอง ไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคความสะดวกส บาย
รวดเร็วแลว้ยงัเป็นแหล่งนดัพบและการใชชี้วติของผูบ้ริโภคจึงมีสินคา้แล ะบริการท่ีต่างจาก
ศูนยก์ารคา้ทัว่ไป เน่ืองจาการใชพ้ื้นท่ีท่ีไม่มากจึงสามารถแทรกซึม เขา้สู่ยา่นชุมชนต่างๆไดส้ะดวก 
และยงัสามารถเขา้ถึ งกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง กวา่ ศูนยก์าร คา้ขนาดใหญ่  อีกทั้งท าเลของ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองกฎหมายผงัเมือง ท าใหส้ามารถหาพื้นท่ีเหมาะสมไดง่้ายกวา่ 
และอาศยัเงินลงทุนไม่มากนกั  ดงันั้นศูนยก์ารคา้ชุมชน จึงกลายเป็นรูปแบบการคา้ปลีกท่ีมาแ รง 
โดยเฉพาะช่วง 5-6 ปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงมีผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก  โดยศูนยก์ารคา้
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดแสดงดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4  ศูนยก์ารคา้ชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ทีต่ั้ง 
ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

1 Market Place Bangbon 48/21‐22, ถ.เอกชยั, บางบอน 2538 
    เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร   
2 Market Place Pracha Utit 11/12, ถ.ประชาอุทิศ, ทุ่งครุ, 2539 
    เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร,   
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ทีต่ั้ง 
ก่อตั้ง

เมื่อ พ.ศ. 

3 Market Place Sukaphiban3 700, ถ.รามค าแหง, สะพานสูง 2539 

    เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร   

4 SF Town Center Sukhumvit71 140, ซอย 71, ถ.สุขมุวทิ, 2540 

    พระโขนงเหนือ, เขตวฒันา   

5 Market Place Thonglor ซอย 55, ถ.สุขมุวทิ, 2545 

    คลองตนัเหนือ, เขตวฒันา   

6 Market Place Thungmahamek 27, ถ.นางล้ินจ่ี, 2546 

    ช่องนนทรี, เขตยานนาวา   

7 Piyarom Place 3079/25, ซ.ปิยบุตร, ถ.สุขมุวทิ 2546 
    บางจาก, เขตพระโขนง   

8 J Avenue ซ. ทองหล่อ 15, ซอย 55 2546 

    ถ.สุขมุวทิ, คลองตนัเหนือ,   

     เขตวฒันา, กรุงเทพมหานคร   

9 Petchkasem Power Center 611 ถ.เพชรเกษม 2547 
    บางแค, เขตบางแค   

10 Ekkamai Power Center 78, ซอย 63, ถ.สุขมุวทิ 2547 

    พระโขนงเหนือ, เขตวฒันา   

11 The Avenue Chaeng watthana 104  ถ.แจง้วฒันะ, 2549 

    ทุ่งสองหอ้ง, เขตหลกัส่ี   

12 La‐Villa ถ.พหลโยธิน, สามเสนใน, 2549 
    เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร   

13 Esplanade 99, ถ.รัชดาภิเษก, ดินแดง 2549 

    เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร   
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ทีต่ั้ง 
ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

14 The Platinum Place 21/1 , 21/2 ถนนวชัรพล 2549 
    แขวงท่าแร้ง, เขตบางเขน   

15 Green Place 88/8 ถนนจนัทน์, บางโคล่,  2550 
    บางคอแหลม, กรุงเทพมหานคร   

16 Market Place Nawamin ถ.นวมินทร์, คลองกุ่ม 2551 
    เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร   

17 Major Avenue  234, ถ.รัชดาภิเษก, ลาดยาว 2551 
  Ratchayothin เขตจตุจกัร, กรุงเทพมหานคร   

18 Market Place 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2551 
    แขวงหนองบอน เขตประเวศ   

19 Park  6,8 ถนนเจริญ แขวงหนองแขม 2551 
  Petchkasem 81  เขตหนองแขม   

20 Park  60/395‐8 ม. 4 ถ.พระยาสุเรนทร์ 2551 
  Ramindra 109 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา   

21 Park  318/6 ถนนลาดกระบงั 2551 
  The Paseo แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั   

22 Park  1164/1 สุขมุวทิ 101/1 2551 
  Sukhumvit 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง   

23 Park  ถ.ศรีวรา, วงัทองหลาง, 2552 
  Town In Town เขตวงัทองหลาง   

24 Nawamin City 30 M.4, ถ.ประเสริฐมนูกิจ 2552 
  Avenue จรเขบ้วั, เขตลาดพร้าว   

25 The Crystal 197,199 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม 2552 
  Praditmanutham แขวง/เขต ลาดพร้าว   

26 CDC 1420/1 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม 2552 
  Crystal Design Center คลองจัน่ บางกะปิ   
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ทีต่ั้ง 
ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

27 The Paseo 318/5 ถ.ลาดกระบงั ซ.20‐22 2552 
    เขต/แขวง ลาดกระบงั   

28 Urban Square 332 ถ.ประชาช่ืน , หลกัส่ี 2552 
    กทม. 10210   

29 Monipoly Park 59/27 ช่องนนทรี ยานนาวา 2552 
    กทม. 10120   

30 Pure Place 86 ถนนรามค าแหง 2553 
  Ramkhamhaeng แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง   
    กทม. 10240   

31 Panya Village กม 9. หมู่บา้นปัญญา 2553 
    ถ. ปัญญา‐รามอินทรา   
    คนันายาว กทม.10230   

32 K Village 93,95 สุขมุวทิ 26 2553 
    คลองตนั คลองเตย   

33 ParkLane สุขมุวทิ 63 (ซ.เอกมยั) 2553 
    คลองตนัเหนือ วฒันา กทม.   

34 Nawamin ถ.ประเสริฐมนูกิจ, จรเขบั้ว 2554 
  Festival Walk เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร   

35 The Circle 39 ถนนราชพฤกษ ์ 2554 
  Ratchapruk แขวงบางระมาด , เขตตล่ิงชนั   

36 The City Viva 58นราธิวาสราชนครินทร์ 6 2554 
    ยานนาวา สาธร   

37 The Nine ถ.พระราม 9 เขตหว้ยขวาง 2554 
    กทม. 10310   

38 Amorini ถ.รามอินทรา คนันายาว 2554 
    กทม. 10230   
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ทีต่ั้ง 
ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

39 Rain Hill สุขมุวทิ 47 วฒันา 2555 
    กทม. 10110   

40 Asiatique 2194 ถนนเจริญกรุง 2555 
  The Riverfront วดัพระยาไกร บางคอแหลม   

41 Tonsoong Avenue ถ.ประดิษฐม์นูธรรม 2555 
    เขตวงัทองหลาง   

42 The Coast Village 3888 ถ.สุขมุวทิ 2555 
    เขตบางนา แขวงบางนา กทม.   

43 The Promenade 589 ‐2 ถ.รามอินทรา 2555 
    คนันายาว กทม.   

44 SENA fest ถ.เจริญนคร คลองสาน 2555 
    กทม. 10600   

45 Vue 707 ซ.เจริญนคร 13 2555 
    ถ.เจริญนคร คลองตน้ไทร   
    คลองสาน 10600   

46 Happy Avenue เลขท่ี 25 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย36 2555 
    ถนน ลาดพร้าว แขวงคลองจัน่   
    เขตบางกะปิ   

47 The Lighthouse สาธร-เจริญนคร 14 2555 
    คลองสาน กทม.   

48 The Scene ถนนศรีวรา วงัทองหลาง 2555 
  Town In Town กทม. 10310   

49 Int‐intersect 946 ถ.พระราม3 บางโพงพาง 2555 
    ยานนาวา กทม.   

50 Kurve 7 กรุงเทพกรีฑา ซอย 7 2556 
    บางกะปิ กทม.   
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ทีต่ั้ง 
ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

51 Rama 2 Park 214/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า 2556 
    เขตบางขนุเทียน   

52 Victoria Garden 39/9 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม 2556 
    หลกัสอง บางแค   
    กทม. 10160   

53 Omni ซอยลาดพร้าว 116 2556 
    วงัทองหลาง กทม.   

54 One@Bobae 299 ถนนด ารงรักษ์ 2556 
    แขวงคลองมหานาค   
    เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย   

55 Mille Malle ซ.สุขมุวทิ20 เขตวฒันา 2557 
        

56 The Tree Bangbon  เพชรเกษม 69 ถนนบางบอน3 2557 
    เขตหนองแขม   

57 The Walk 64 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม 2557 
  Nawamin เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร   

58 Venice Di Iris ถนนวชัรพล เขตบางเขน 2557 
    กรุงเทพมหานคร   

59 Vanilla Moon ถนนจนัทน์ เขตสาธร 2557 
    กรุงเทพมหานคร   

60 Pickadaily Bangkok สุขมุวทิ ซอย 77 2557 
    อ่อนนุช เขตสวนหลวง   

61 A-Link Square 44 สุขมุวทิ71 ถนนรามค าแหง 2557 
    เขตสวนหลวง 10250    

62 The Up Rama3 54 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2557 
    แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา   
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ ทีต่ั้ง 
ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

63 ZY Walk ซ.จุฬา5 เขตปทุมวนั 2557 
    กรุงเทพมหานคร   

64 W District สุขมุวทิ69 แขวงพระโขนงเหนือ  2557 
    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110   

65 Plearnary Mall ซอยวชัรพล ถนนรามอินทรา 2557 
     เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   

ท่ีมา:  http://communitymall.blogspot.com 
 

นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มผูป้ระกอบการ อสังหาริมทรัพย์ ได้เปิดการลงทุนธุรกิจ ศูนยก์ารคา้
ชุมชนหรือ Community Mall อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะนกัลงทุนท่ีมีการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยั
ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบดา้นท่ีดินอยูแ่ลว้  เช่น บริษทั เค.อี.แลนด์  ท่ีพฒันาโครงการบา้น
จดัสรร Crystal Park และเน่ืองจากความไดเ้ปรียบในเร่ืองพื้นท่ีท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินเอง ต่อมาจึงได้
เกิดโครงการ  The Crystal ท่ีตั้งอยูท่างดา้นหนา้ของโครงการบา้นจดัสรร ถือเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชน
แห่งแรกบนถนนประดิษฐม์นูธรรมในปี 2552 จากนั้นได้มีโครงการใหญ่ข้ึน กวา่เดิมเกิดข้ึน คือ  
Crystal Design Center หรือ CDC ซ่ึงอยู่ ฝ่ังตรงขา้มโครงการแรก และได้ร่วมทุนกบั ปตท .เปิด
โครงการ  The Crystal PTT และโครงการล่าสุด คือ The Crystal ราชพฤกษ์ นอกจากน้ียงัมีบริษทั 
เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน ) ท่ีได้มีการพฒันา ศูนยก์ารคา้ชุมชน ภายใตช่ื้อ SENA Fest, 
บริษทั ดี-แลนดก์รุ๊ป จ ากดั กบัศูนยก์ารคา้ชุมชน  Porto Chino พระราม 2 เป็นตน้ และนอกจาก กลุ่ม
ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยจ์ะใหค้วามสนใจลงทุนกบัธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชนแลว้ ยงัมี บริษทั ที
บีเอน็ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ผูด้  าเนินธุรกิจศูนยบ์ริการและโชวรู์มโตโยตา้  ไดเ้ปิดโครงการ The Paseo 
เน่ืองจากตอ้งการอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในศูน ยบ์ริการและโชวรู์ม  ซ่ึง
ส่วนใหญ่อาจตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 45 นาที โครงการน้ีจึงมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากศูนยก์ารคา้ชุมชน
อ่ืนๆ คือ มีศูนยบ์ริการและโชวรู์มในพื้นท่ีเดียวกนั ซ่ึงท าใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการสามารถท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ได้ ดว้ย  ทั้งเร่ืองของธุรกรรมการเงิน การรับประทานอาหาร การจบัจ่ายใชส้อยสินคา้ต่างๆ 
และอ่ืนๆ ท่ีมีอยูภ่ายใน ศูนยก์ารคา้ชุมชน ซ่ึงถือเป็นการตอบสนองความตอ้งการไลฟ์สไตลค์นรุ่น
ใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะในเร่ืองความสะดวกสบายและประหยดัเวลา 



 43 
 

 ขณะท่ีผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่หรือ  Shopping Mall ส่วนใหญ่ยงัไม่สนใจ
ลงทุนกบัศูนยก์ารคา้ชุมชน เช่น บริษทั ซีคอน ดีเวลลอป เมนท ์จ ากดั (มหาชน) กล่าววา่ คอมมูนิต้ี
มอลล ์ดูเหมือนจะท าง่ายเกิดง่ายแต่ไม่คุม้  ขณะท่ีกลุ่มเดอะมอลล ์ยดึมัน่ในคอนเซ็ ปต์ชอปป้ิงคอม
เพล็กซ์  เพราะเช่ือวา่บรรจุสินคา้และ บริการครบครันเป็ นวนัสตอ็ปเซอร์วสิ จะรองรับพฤติกรรม
ลูกคา้ ท่ีตอ้งการทางเลือกท่ี หลากหลาย และพร้อมจ่ายเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ ฉะนั้นความครบ
วงจรคือส่ิงส าคญัต่อการรองรับฐานลูกคา้หลกัของเดอะมอลลท่ี์ครอบคลุมกลุ่มครอบครัว วยัรุ่น วยั
ท างาน ไม่ต่างจากกลุ่มเซ็นทรัล  ภายใตบ้ริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) หรือ ซีพีเอน็ ท่ีเห็น
วา่ คอมมูนิต้ีมอลลไ์ม่คุ ้ มการลงทุน  เพราะโอกาสในการขยายธุรกิจศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ยงัรออยู่
ทัว่ประเทศ โดยซีพีเอน็จะขยายสาขาในอตัราเร่งใชง้บลงทุนมากกวา่ 1.2-1.4 หม่ืนลา้นบาท เพื่อเปิด
ศูนยก์ารคา้ใหม่อีก 3-4 แห่งในอนาคต(โพสท ์ทูเดย,์ 2555)  
 
 การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน แบ่งพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลออกเป็น 6 เขต ไดแ้ก่ (1) เขตวงัทองหลาง ท่ีโครงการ
ตน้ซุง อเวนิว (2) เขตวฒันา ท่ีโครงการ เจ อเวนิว (3) เขตลาดพร้าว ท่ี โครงการเดอะวอร์ค เกษตร-
นวมินทร์ (4) เขตบางกะปิ ท่ีโครงการซีดีซี (5) เขตคลองสาน ท่ีโครงการเสนาเฟส (6) เขตบางแค ท่ี
โครงการวคิตอเรีย การ์เดน้ มีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
 

โครงการต้นซุง อเวนิว 
 
 ตน้ซุง อเวนิว เดิมเป็นสวนอาหารบา้นตน้ซุง  เปิดใหบ้ริการมาแลว้มากกวา่ 10 ปี ตดัสินใจ
ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ดว้ยการ ออกสู่ตลาดคา้ปลีกในรูปแบบคอมมิวนิต้ีมอลล์ ในปีพ .ศ.2555 
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีสวนอาหารกวา่ 20,000 ตารางเมตร ใหพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนและพื้นท่ีสีเขียว
เพื่อสร้างความแตกต่างจากศูนยก์ารคา้อ่ืนๆ และเน่ืองจากความเคล่ือนไหวของคา้ปลีกเส้นเลียบทาง
ด่วนรามอินทร ามีความคึกคกัและสีสัน  โครงการน้ีจึง หวงัท่ีจะ เป็นจุดนดัพบแห่งใหม่  เป็น
ศูนยก์ารคา้ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ ท่ีตอ้งการจบัจ่ายใชส้อย  มีความสะดวกสบาย
ครบครันในจุดเดียว และเป็นแหล่งรวมร้านคา้ท่ีมีระดบัและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลาง  เป็นศูนยร์วม
ธุรกรรมทางการเงิน ควบคู่กบัมีร้านอาหารเคร่ืองด่ืมระดบัพรีเม่ียม  ในบรรยากาศร่มร่ืนท่ามกลาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติของตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  เพื่อรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีมี
ก าลงัซ้ือสูงและดีมานดจ์ านวนมาก 
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ภาพที ่4  โครงการตน้ซุง อเวนิว 
ท่ีมา:  http://www.tonsoongavenue.com. 
 

โครงการเจ อเวนิว 
 เจ อเวนิว ก่อตั้งโดยบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน ) เม่ือ พ .ศ.2546 
อาคารมี 3 ชั้น ออกแบบโดยผสมผสานความเป็นตะวนัออกและตะวนัตก  บนพื้นท่ี 4 ไร่ท่ีเตม็ไป
ดว้ยตน้ไม้ มีพื้นท่ีคา้ปลีก 7,000 ตารางเมตร  สามารถเดินทางมาโดยนัง่รถไฟฟ้า บีทีเอสลงท่ีสถานี
ทองหล่อ มีท่ีจอดรถไวบ้ริการกวา่ 200 คนั ประกอบดว้ยร้านอาหาร ร้านคา้ ซูเปอร์มาร์เกต และเอน็
เตอร์เทนเมนตร์วมอยูใ่นท่ีเดียวกนั  มีกลุ่มลูกคา้ เป้าหมาย เป็นชาว ญ่ีปุ่น เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียง
เป็นชุมชนญ่ีปุ่น ดงันั้นสินคา้ บริการ และร้านอาหารส่วนใหญ่จึงมุ่งเนน้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
คนกลุ่มน้ี เช่น เนน้ร้านอาหารญ่ีปุ่น  เนน้สินคา้ ท่ีเป็นของญ่ีปุ่น มีร้านบริการต่างๆ ท่ีเป็นของญ่ีปุ่น  
นอกจากน้ี คาราโอเกะใน Major Bowl Hit ของท่ีน่ียงัใหบ้ริการเพลงญ่ีปุ่นและเกาหลีเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

ภาพที ่5  โครงการเจ อเวนิว 
ท่ีมา:  บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (2556) 
 

โครงการเดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์ 
 เดอะวอลค์ เกษตร-นวมินทร์ เป็นคอมมูนิต้ีมอลล์ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์  เป็นการต่อ
ยอดจากการท าธุรกิจจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีพื้นท่ีกวา่ 20 ไร่ เป็นพื้นท่ีใชง้านรวมกวา่ 55,000 ตาราง
เมตร ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกดว้ยสถาปั ตยกรรมยโุรปแนวคลาสสิคผสมผสานกบัความเป็น
คนัทร่ีแบบอิตาลี  มีท่ีจอดรถมากถึง 600 คนั ประกอบไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ  ท่ีเนน้ความตอ้งการของ
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ลูกคา้ให้ครบทุกดา้น ตอบโจทยลู์กคา้ครอบคลุมในทุกๆ  กลุ่ม ทั้งครอบครัว คู่รัก เพื่อน  คนท างาน 
ใหส้ามารถเขา้มาใชเ้วลา ทานขา้ว ช็อปป้ิงไดใ้นท่ีเดียว นอกจากน้ียงัมีสถาบนัการเงิน สถาบนัเสริม
ความงาม และร้านบริการต่างๆ อีกมากมาย 
 

 
 
ภาพที ่6  โครงการเดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์ 
ท่ีมา:  อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล ์(2556) 
 

โครงการซีดีซี 
 
 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรือซีดีซี ก่อตั้งโดยบริษทั เค.อี.แลนด ์จ ากดั ตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 73 ไร่ 
และมีพื้นท่ีขายกวา่ 100,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 22 อาคารหลกัและโชวรู์มกวา่ 500 โชวรู์ม มี
พื้นท่ีส่วนกลางเพื่อจั ดกิจกรรมในอาคาร กวา่ 3,500 ตารางเมตร  และพื้นท่ีกลางแจง้ 3,700 ตาราง
เมตร สามารถจอดรถได ้1,500 คนั แบ่งพื้นท่ีทั้งหมดออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก่ นอร์ธ วงิ (North Wing) 
ตกแต่งอาคารสไตลล์ ้า สมยั และเซาท ์วงิ (South Wing) ท่ีมีการตกแต่ง 4 โซน 4 สไตลด์ว้ยแนวคิด
ของการใชว้สัดุท่ีหลา กหลาย คือ เหล็ก ไม ้พลาสติก และ วสัดุรีไซเคิล ท่ีใหอ้ารมณ์แตกต่างกนัไป  
ตั้งอยูบ่นถนนประดิษฐม์นูธรรม (ถนนเอกมยั-รามอินทรา) ซ่ึงมีทางยกระดบัรามอินทรา-อาจณรงค ์
มีถนนเช่ือมต่อไปยงัจุดส า คญัๆ ของเมืองไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และใกลจุ้ดข้ึน-ลงทางด่วน  โดย
คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็นดีไซน์ เซ็นเตอร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ี ตอ้งการ
รวบรวมสินคา้ดา้นการออกแบบ ก่อสร้างและตกแต่งครบทุกหมวดหมู่จากทัว่ทุกมุมโลกอีกทั้งเป็น
ศูนยร์วมของขอ้มูล  และแหล่งความรู้ดา้นออกแบบและตกแต่ง  นอกจากน้ี ยงัมีหอ้งสมุด หอ้ง
ประชุม และหอ้งแสดงผลงานและนิทรรศการขนาดใหญ่ พร้อมดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ี
ทนัสมยัไวพ้ร้อมคอยใหบ้ริการ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารกวา่ 40 ร้าน  ร้านเส้ือผา้ ร้านความงาม 
สถาบนัสอนภาษา ดนตรี ศิลปะ มีซูเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร และบริการต่างๆ ครบวงจร 
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ภาพที ่7  โครงการซีดีซี 
ท่ีมา:  บริษทั เค.อี.แลนด ์จ ากดั (2556) 
 

โครงการเสนาเฟส 
 บริษทั เสนาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ผูด้  าเนินกิจการดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ได้
พฒันาโครงการเสนา เฟส  ซ่ึงเป็นการเปิดตวัสู่ธุรกิจศูนยก์ารคา้  โดยมีท่ีตั้งติดถนนเจริญนครและ
ถนนกรุงธนบุรี มีพื้นท่ีโครงการ  4 ไร่ พื้นท่ีศูนยก์ารคา้กวา่ 20,000 ตารางเมตร เป็นอาคารแบบเปิด 
4 ชั้น ออกแบบในแนวคิดอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อิงธรรมชาติ และประหยดัพลงังาน รอบอาคารจะ
เป็นกระจกใสเพื่อใหแ้สงผา่นไดง่้าย เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  สร้างความแตกต่างจาก
ศูนยก์ารคา้ทัว่ไป มีความร่มร่ืนและสวยงามของตน้ไมภ้ายในโครงการ และยงัเป็นคอมมูนิต้ีมอลลท่ี์
สามารถเห็นววิรอบนอกเกือบถึง 360 องศา มีลานจอดรถใตดิ้น 2 ชั้น จอดรถได ้300 คนั ตั้งอยูใ่กล้
รถไฟฟ้าบีทีเอสกรุงธนบุรี เป็นโครงการเพื่อรองรับประ ชากรยา่นคลองสานและธนบุรี  ใหส้ามารถ
กิน เท่ียว พกัผอ่น ชมววิ ใหเ้ป็นจุดศูนยร์วมการนดัพบ การพกัผอ่น และการท ากิจกรรมของกลุ่มคน
และครอบครัว  มีร้านคา้มากมายเพื่อรองรับความตอ้งการ กวา่ 120 ร้าน รวมถึงธนาคารต่างๆ  ศูนย์
การเรียนรู้ ศูนยเ์สริมความงาม คลินิกต่างๆ และสวนเด็กเล่นขนาดยอ่ม 
 

 

ภาพที ่8  โครงการเสนา เฟส 
ท่ีมา:  บริษทั เสนาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (2556) 



 47 
 

โครงการวคิตอเรีย การ์เด้น 
 
 บริษทั สินธรณี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั เจา้ของโครงการวคิตอเรีย การ์เด้ น ตั้งอยูบ่นถนนเพชร
เกษม ปากซอยเพชรเกษม69 การคมนาคมมีความคล่องตวั ขนาดของพื้นท่ีโครงการ 20 ไร่ พื้นท่ีขาย 
14,000 ตารางเมตร  พื้นท่ีจอดรถมากกวา่ 400 คนั ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น  ทนัสมยั 
กล่ินอายของสวนวคิตอเรียในประเทศองักฤษ มีทั้งหมด 6 โซน ไดแ้ก่ โซนร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  
โซนโรงเรียนสอนพิเศษ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  โซนซูเปอร์มาร์เก็ต 24 ชัว่โมง โซนสุขภาพ ความ
งาม และแฟชัน่ โซนสถาบนัการเงินและไอที โซนร้านหนงัสือ สัตวเ์ล้ียง แต่งบา้นและสวน  โดยมุ่ง
หมายท่ีจะเป็นศูนยร์วมความสะดวกสบายและการเรียนรู้ เป็นสถานท่ีส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็น
ศูนยก์ลางท่ีรวบรวมสินคา้และบริการ กวา่ 200 ร้านคา้ ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลก์ลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ครอบครัว  นกัเรียน นกัศึกษา และกลุ่ มคนท างานยา่นเพชรเกษม ตอ้งการเพิ่มพนูความสุขและลด
ความเร่งรีบในวถีิชีวติคนเมือง ดว้ยความสะดวกสบายในการใชชี้วติ และความคล่องตวัในการ
เดินทาง 
 

 
 
ภาพที ่9  โครงการวคิตอเรีย การ์เดน้ 
ท่ีมา:  บริษทั สินธรณี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (2556) 
 



บทที ่5 
 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ

ศูนยก์ารคา้ชุมชน  โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน  ผลการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
 ส่วนท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 4 ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีสอบถาม จ านวน 400 คน มีลกัษณะ ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 5 โดยมีรายละเอียด
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 เพศ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเพศชายจ านวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 
 
 อายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ 25-40 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด 210 คน คิดเป็นร้อย ละ 52.5 รองลงมามี
อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อาย ุ41-60 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.3 และอายมุากกวา่ 60 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
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 สถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 สมรสจ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.5 และสุดทา้ยหยา่ร้าง/แยกกนัอยูจ่  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 
 ระดับการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 220 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.0 รองลงมาคือระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรีมีเพียง 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
 
 อาชีพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 172 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือนกัเรียน /นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ธุรกิจ
ส่วนตวั /คา้ขาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจมีจ านวน
นอ้ยท่ีสุดคือ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
 
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้ 10,001-20,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.5 รองลงมาคือรายได ้ 20,001-30,000 บาท มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รายได ้30,001-
50,000 บาท มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท มีจ านวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.5 รายได ้และรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป มีเพียง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
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ตารางที ่5  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
  ปัจจัยส่วนบุคคล คน ร้อยละ 
เพศ ชาย 200 50.0 

 
หญิง 200 50.0 

  รวม 400 100.0 
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 110 27.5 

 
25 - 40 ปี 210 52.5 

 
41 - 60 ปี 45 11.3 

 
มากกวา่ 60 ปี 35 8.8 

  รวม 400 100.0 
สถานภาพ โสด 258 64.5 

 
สมรส 122 30.5 

 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 20 5.0 

  รวม 400 100.0 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 133 33.3 

 
ปริญญาตรี 220 55.0 

 
สูงกวา่ปริญญาตรี 47 11.8 

  รวม 400 100.0 
อาชีพ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 110 27.5 

 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 53 13.3 

 
พนกังานเอกชน 172 43.0 

 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 65 16.3 

  รวม 400 100.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาทหรือนอ้ยกวา่ 78 19.5 

 
10,001-20,000 บาท 114 28.5 

 
20,001-30,000 บาท 99 24.8 

 
30,001-50,000 บาท 85 21.3 

 
มากกวา่ 50,000 บาท 24 6.0 

  รวม 400 100.0 
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พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้า 
 
 ท าการแบ่งผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริก ารศูนยก์ารคา้ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
กลุ่มท่ี 1 พฤติกร รมของผู ้ ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่หรือ Shopping Mall และกลุ่มท่ี 2 
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall 
 
พฤติกรรมผู้บริโภคทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่หรือ Shopping Mall 
 
 ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เก่ียวกบั พฤติกร รมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่ประกอบดว้ย   กิจกรรมส่ วนใหญ่ท่ี ผูบ้ริโภค มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้   แสดงผลใน
ตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ความถ่ี วนั  เวลา ระยะเวลา บุคคลท่ี
ไปใชบ้ริการกบัผูบ้ริโภค วธีิการเดินทางมาศูนยก์ารคา้ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
และสาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ แสดงผลในตารางท่ี 8 
 
 กจิกรรมทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคนิยมใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มากท่ีสุดคือ 
รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 86.8 รองลงมาไดแ้ก่ ซ้ือสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 82.5(ตารางท่ี 6)  
โดยสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ อาหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ ของใชใ้นครัวเรือน 
เส้ือผา้เคร่ืองประดบั และสุดทา้ยคือของตกแ ต่งบา้น (ตารางท่ี 7) กิจกรรมรองต่อ มาคือ นดัพบปะ
สังสรรค ์คิดเป็นร้อยละ79.0 ชมภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ57.3 ช าระค่าสินคา้และบริการ คิดเป็นร้อย
ละ 56.0 ใชบ้ริการธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 49.3 เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ /ถ่ายรูปเล่น คิดเป็นร้อยละ 
38.5 เล่นกีฬา/ออกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 15.8 ใชบ้ริการเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ
เรียนพิเศษ/รอบุตรหลานเรียนพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.8 
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ตารางที ่6  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 
 
กจิกรรมส่วนใหญ่ทีผู้่บริโภคใช้บริการทีศู่นย์การค้าขนาดใหญ่  คน ร้อยละ 
ซ้ือสินคา้ 330 82.5 
รับประทานอาหาร 347 86.8 
ชมภาพยนตร์ 229 57.3 
นดัพบปะสังสรรค ์ 316 79.0 
ช าระค่าสินคา้/บริการ 224 56.0 
เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ/ถ่ายรูปเล่น 154 38.5 
เล่นกีฬา/ออกก าลงักาย 63 15.8 
ใชบ้ริการธนาคาร 197 49.3 
เรียนพิเศษ/รอบุตรหลานเรียนพิเศษ 7 1.8 
ใชบ้ริการเสริมความงาม 59 14.8 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ โดยใชต้วัอยา่งจ านวน 400 คน ในการคิดค านวณร้อยละ 

 
ตารางที ่7  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือมาใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้ 
     ขนาดใหญ่ 
 
ประเภทของสินค้าทีผู้่บริโภคซ้ือเมื่อมาใช้บริการทีศู่นย์การค้าขนาดใหญ่  คน ร้อยละ 
อาหาร/เคร่ืองด่ืม 330 82.5 
ของใชใ้นครัวเรือน 207 51.8 
เส้ือผา้/เคร่ืองประดบั 182 45.5 
ของตกแต่งบา้น 84 21.0 

 
 ความถี่ในการใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนมีจ านวนมากท่ีสุด
คือ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อเดือนจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
1-2 คร้ังต่อเดือนจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือนจ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 



 53 
 

 วนัทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่วนัจนัทร์- ศุกร์มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 260 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาเป็นวนัเสาร์- อาทิตยจ์  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 
 ช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. มีจ านวนมากท่ีสุด
คือ 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01-18.00 น. จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.3 และ 10.00-12.00 น. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 
 ระยะเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ใชเ้วล าเฉล่ียคร้ังละ 1-3 ชัว่โมงมากท่ีสุด
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือใชเ้วลาเฉล่ียมากกวา่คร้ังละ 3 ชัว่โมงจ านวน 135 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และใชเ้วลาเฉล่ียนอ้ยกวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมงจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
 
 บุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ร่วมกบัผู้บริโภค 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่กบัเพื่อนมากท่ีสุดจ านวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือมากบัแฟนจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มากบัครอบครัว /ญาติ
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และมาคนเดียวจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 
 การเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุดจ านวน 
222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือรถโดยสารต่างๆจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ
สุดทา้ยคือรถไฟลอยฟ้า/รถไฟฟ้าใตดิ้นจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 
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 ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังในการมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่เป็นเงิน 501-
1,000 บาทเป็นจ านวนมากท่ีสุด 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาเป็นเงิน 1,001-2,000 บาท
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 นอ้ยกวา่ 500 บาทจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และ
สุดทา้ยเป็นเงิน 2,001-5,000 บาทจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
 
 สาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่เน่ืองจากใกลท่ี้ท างานเป็นจ านวน
มากท่ีสุดคือ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือเป็นทางผา่นจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.8 สาเหตุเพราะใกลบ้า้น 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และสุดทา้ยคือสาเหตุเพราะใกลย้า่นธุรกิ จ
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 
 
ตารางที ่8  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 
 
  พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คน ร้อยละ 
ความถ่ีในการใช ้ นอ้ยกวา่1คร้ัง/เดือน 27 6.8 
บริการ 1-2คร้ัง/เดือน 59 14.8 

 
3-4คร้ัง/เดือน 142 35.5 

 
มากกวา่4คร้ัง/เดือน 172 43.0 

  รวม 400 100.0 
วนัท่ีมาใชบ้ริการ วนัจนัทร์-ศุกร์ 260 65.0 

 
วนัเสาร์-อาทิตย ์ 120 30.0 

 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 20 5.0 

  รวม 400 100.0 
ช่วงเวลาท่ีมาใช ้
บริการ 

10.00-12.00 น. 20 5.0 
12.01-18.00 น. 113 28.3 

 
18.01-22.00 น. 267 66.8 

  รวม 400 100.0 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 
  พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คน ร้อยละ 
ระยะเวลาท่ีมาใช ้ นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 38 9.5 
บริการ 1-3 ชัว่โมง 227 56.8 

 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง 135 33.8 

  รวม 400 100.0 
บุคคลท่ีมาใชบ้ริการ คนเดียว 40 10.0 
ร่วมกบัผูบ้ริโภค ครอบครัว/ญาติ 48 12.0 

 
แฟน 102 25.5 

 
เพื่อน 210 52.5 

  รวม 400 100.0 
การเดินทางมาใช ้ รถยนตส่์วนตวั 222 55.5 
บริการ รถโดยสาร 97 24.3 

 
รถไฟฟ้า/รถใตดิ้น 81 20.3 

  รวม 400 100.0 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง นอ้ยกวา่ 500 บาท 91 22.8 
ในการมาใชบ้ริการ 501-1,000 บาท 139 34.8 

 
1,001-2,000 บาท 132 33.0 

 
2,001-5,000 บาท 38 9.5 

  รวม 400 100.0 
สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการ ใกลบ้า้น 94 23.5 

 
ใกลท่ี้ท างาน 144 36.0 

 
ใกลย้า่นธุรกิจ 23 5.8 

 
ทางผา่น 139 34.8 

  รวม 400 100.0 
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พฤติกรรมผู้บริโภคทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าชุมชนหรือ Community Mall 
 

 ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เก่ียวกบั พฤติกร รมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ชุมชนประกอบดว้ย   กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้   แสดงผลในตารางท่ี 
9 และตารางท่ี 10 ส่วนพฤติก รรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ความถ่ี วนั  เวลา ระยะเวลา บุคคลท่ีไปใช้
บริการกบัผูบ้ริโภค วธีิการเดินทางมาศูนยก์ารคา้ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ และ
สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ แสดงผลในตารางท่ี 11 
 
 กจิกรรมทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคนิยมใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้ชุมชนมากท่ีสุดคือ เดินเล่น
พกัผอ่นหยอ่นใจ/ถ่ายรูปเล่น คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมาไดแ้ก่ รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
83.0 ซ้ือสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 82.8(ตารางท่ี 9) โดยสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ อาหารและ
เคร่ืองด่ืม รองลงมาคือ เส้ือผา้เคร่ืองประดบั ของใชใ้นครัวเรือน และสุดทา้ยคือของตกแต่งบา้น
(ตารางท่ี 10) กิจกรรมรองลงมาคือ นดัพบปะสังสรรค ์คิดเป็นร้อยละ60.3 ช าระค่าสินคา้และบริการ 
ใชบ้ริการธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 47.3 ชมภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.8 เล่นกีฬา/ออกก าลงักาย คิด
เป็นร้อยละ 3.0 
 
ตารางที ่9  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้ชุมชน 
 
กจิกรรมส่วนใหญ่ทีผู้่บริโภคใช้บริการทีศู่นย์การค้าชุมชน  คน ร้อยละ 
ซ้ือสินคา้ 331 82.8 
รับประทานอาหาร 332 83.0 
ชมภาพยนตร์ 59 14.8 
นดัพบปะสังสรรค ์ 241 60.3 
ช าระค่าสินคา้/บริการ 189 47.3 
เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ/ถ่ายรูปเล่น 348 87.0 
เล่นกีฬา/ออกก าลงักาย 12 3.0 
ใชบ้ริการธนาคาร 189 47.3 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ โดยใชต้วัอยา่งจ านวน 400 คน ในการคิดค านวณร้อยละ 
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ตารางที ่10  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือมาใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้ 
    ชุมชน 
 

ประเภทของสินค้าทีผู้่บริโภคซ้ือเมื่อมาใช้บริการทีศู่นย์การค้าชุมชน คน ร้อยละ 
อาหาร/เคร่ืองด่ืม 302 75.5 
ของใชใ้นครัวเรือน 165 41.3 
เส้ือผา้/เคร่ืองประดบั 200 50.0 
ของตกแต่งบา้น 137 34.3 

 
 ความถี่ในการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 1-2 คร้ังต่อเดือนมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อเดือนจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 นอ้ยกวา่ 1 
คร้ังต่อเดือนจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนจ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
 
 วนัทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนวนัเสาร์- อาทิตยมี์จ านวนมากท่ีสุดคือ 338 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และวนั
จนัทร์-ศุกร์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
 
 ช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนช่วงเวลา 12.01-18.00 น. มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 
233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-22.00 น. จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.8 และ 10.00-12.00 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
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 ระยะเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนใชเ้วลาเฉล่ียคร้ังละ 1-3 ชัว่โมงมากท่ีสุดจ านวน 
253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาคือใชเ้วลาเฉล่ียมากกวา่คร้ังละ 3 ชัว่โมงจ านวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 และใชเ้วลาเฉล่ียนอ้ยกวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมงจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
 
 บุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนร่วมกบัผู้บริโภค 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนกบัครอบครัว /ญาติมากท่ีสุดจ านวน 175 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือมากบัแฟนจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มากบัเพื่อนจ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และมาคนเดียวจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
 
 การเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุดจ านวน 264 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือรถแทก๊ซ่ีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และสุดทา้ยคือรถ
โดยสารต่างๆจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
 
 ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังในการมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเป็นเงิน 1,001-
2,000 บาทเป็นจ านวนมากท่ีสุด 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาเป็นเงิน 501-1,000 บาท
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 2,001-5,000 บาทจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และนอ้ย
กวา่ 500 บาทจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 
 สาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 สาเหตุแรกท่ีกลุ่มตวัอยา่งมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเน่ืองจากใกลบ้า้น 348 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.0 รองลงมาคือเป็นทางผา่นจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 สาเหตุเพราะเพื่อนเป็นคน



 59 
 

นดัจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และสุดทา้ยคือสาเหตุเพราะใกลท่ี้ท างานจ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 
 
ตารางที ่11  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 
 
  พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน คน ร้อยละ 
ความถ่ีในการใช ้ นอ้ยกวา่1คร้ัง/เดือน 27 6.8 
บริการ 1-2คร้ัง/เดือน 205 51.3 

 
3-4คร้ัง/เดือน 151 37.8 

 
มากกวา่4คร้ัง/เดือน 17 4.3 

  รวม 400 100.0 
วนัท่ีมาใชบ้ริการ วนัจนัทร์-ศุกร์ 15 3.8 

 
วนัเสาร์-อาทิตย ์ 338 84.5 

 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 47 11.8 

  รวม 400 100.0 
ช่วงเวลาท่ีมาใช ้ 10.00-12.00 น. 12 3.0 
บริการ 12.01-18.00 น. 233 58.3 

 
18.01-22.00 น. 155 38.8 

  รวม 400 100.0 
ระยะเวลาท่ีมาใช ้ นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 27 6.8 
บริการ 1-3 ชัว่โมง 253 63.3 

 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง 120 30.0 

  รวม 400 100.0 
บุคคลท่ีมาใชบ้ริการ คนเดียว 27 6.8 
ร่วมกบัผูบ้ริโภค ครอบครัว/ญาติ 175 43.8 

 
แฟน 100 25.0 

 
เพื่อน 98 24.5 

  รวม 400 100.0 
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
 
  พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน คน ร้อยละ 
สาเหตุท่ีมาใช ้ ใกลบ้า้น 348 87.0 
บริการ ใกลท่ี้ท างาน 10 2.5 

 
ทางผา่น 27 6.8 

 
เพื่อนเป็นคนนดั 15 3.8 

  รวม 400 100.0 
การเดินทางมาใช ้ รถยนตส่์วนตวั 264 66.0 
บริการ รถแทก็ซ่ี 110 27.5 

 
รถโดยสารต่างๆ 26 6.5 

  รวม 400 100.0 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง นอ้ยกวา่ 500 บาท 12 3.0 
ในการมาใชบ้ริการ 501-1,000 บาท 124 31.0 

 
1,001-2,000 บาท 203 50.8 

 
2,001-5,000 บาท 61 15.3 

  รวม 400 100.0 
 
 จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนในตารางท่ี 12 จะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมการใชบ้ริการระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
และศูนยก์ารคา้ชุมชนแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่นิยมมารับประทานอาหาร
ซ้ือสินคา้ประเภทอาหารและนดัพบปะสังสรรค ์ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ท าใหม้าใชบ้ริการ ตั้งแต่ 3  คร้ัง
ข้ึนไปต่อเดือน สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการเพราะใกลท่ี้ท างาน หรือเป็นทางผา่น  ดงันั้นช่วงเวลาในการมา
ใชบ้ริการจึงเป็นช่วงเวลาหลงัเลิกงาน คือ 18.01-22.00 น. ระยะเวลาใชบ้ริการตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 
โดยมาใชบ้ริการกบัเพื่อน ใชร้ถยนตส่์วนตวัในการเดินทาง และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียคร้ังละ 501-2,000 
บาท  ขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนนิยมมา เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ /ถ่ายรูปเล่ นหรือ
รับประทานอาหาร ซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร  ในวนัเสาร์- อาทิตย ์การใชบ้ริการต่อเดือน ส่วนใหญ่
เพียง 1-2 คร้ัง และมีบางกลุ่มท่ีมาใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน โดย ใชร้ถยนตส่์วนตวัในการเดินทาง
มาใชบ้ริการกบั ครอบครัวหรือญาติ ช่วงเวลาในการมาใชบ้ริการเป็นช่วงเวลา 12.01-18.00 น. มี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียคร้ังละ 501-2,000 บาท  และสาเหตุท่ีมาใชบ้ริการเพราะใกลบ้า้นซ่ึงเป็นไปตาม
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วตัถุประสงคข์องธุรกิจคา้ปลีกประเภทศูนยก์ารคา้ชุมชนท่ีตอ้งการ ตอบโจทยปั์ญหาชีวติคนเมืองท่ี
ตอ้งการหลีกเล่ียงปัญหาการจราจรและไม่ตอ้งเขา้ไปถึงหา้งใหญ่ๆในตวัเมือง 
 
ตารางที ่12  พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการเปรียบเทียบระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 
  และศูนยก์ารคา้ชุมชน 
 
พฤตกิรรมการใช้บริการ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าชุมชน 

กจิกรรมทีผู้่บริโภคใช้บริการ รับประทานอาหาร                      86.8% 
ซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร             82.5% 
นดัพบปะสงัสรรค ์                      79.0% 

เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ/ถ่ายรูปเล่น    87.0% 
รับประทานอาหาร                               83.0% 
ซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร                       75.5% 

ความถี่ในการใช้บริการ มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน                   43.0% 
3-4 คร้ัง/เดือน                              35.5% 

1 -2 คร้ัง/เดือน                                      51.3% 
3-4 คร้ัง/เดือน                                       37.8% 

วนัทีม่าใช้บริการ วนัจนัทร์-ศุกร์                             65.0% วนัเสาร์-อาทิตย ์                                   84.5% 
ช่วงเวลาทีม่าใช้บริการ 18.01-22.00 น.                            66.8% 12.01-18.00 น.                                     58.3% 
ระยะเวลาทีม่าใช้บริการ 1-3 ชัว่โมง                                   56.8% 

มากกวา่ 3 ชัว่โมง                        33.8% 
1-3 ชัว่โมง                                            63.3% 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง                                 30.0% 

บุคคลทีม่าใช้บริการร่วมกบั
ผู้บริโภค 

เพื่อน                                           52.5% ครอบครัว/ญาติ                                     43.8% 

การเดนิทางมาใช้บริการ รถยนตส่์วนตวั                            55.5% รถยนตส่์วนตวั                                     66.0% 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังในการ
มาใช้บริการ 

501-1,000 บาท                           34.8% 
1,001-2,000 บาท                        33.0% 

1,001-2,000 บาท                                  50.8% 
501-1,000 บาท                                     31.0% 

สาเหตุทีม่าใช้บริการ ใกลท่ี้ท างาน                                36.0% 
ทางผา่น                                       34.8% 

ใกลบ้า้น                                               87.0% 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้ากบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ  SPSS ระหวา่งพฤติกรรมการใช้

บริการศูนยก์ารคา้ ในเร่ือง ความถ่ีในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้  วนั เวลาและระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมกบัผูบ้ริโภค วธีิการเดินทาง มาศูนยก์ารคา้  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ และสาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ กบัปัจจยัส่วนบุคคล ในเร่ือง 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษ า อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  โดยใชไ้ควส์แควร์ (Chi-
Square) พบวา่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของไควส์แควร์ ท่ีวา่ตอ้งมีจ านวนตวัอยา่ง (n) มากพอ และมีค่า
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คาดหวงั (E) ไม่นอ้ยกวา่ 5 หรือ E<5 ไม่เกิน 20% ของจ านวนเซลล์ทั้งหมด ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดท้  า
การรวม เซลล์ ท่ีมีจ  านวนหน่วยตวัอยา่งนอ้ยกวา่เกณฑข์ั้นต ่า เพื่อใหผ้า่นเง่ือนไขของไควส์ แควร์
ดงักล่าว โดยท าการ รวมหรือยบุจ านวนเซลลใ์นเร่ืองสถานภาพ  การศึกษา รายได ้และวนัท่ีมาใช้
บริการ ดงัน้ี สถานภาพ จากเดิมท่ีแบ่งเป็น 3 เซลล ์คือ โสด , สมรส , หยา่ร้าง /แยกกนัอยู ่ใหเ้หลือ
จ านวน 2 เซลล ์คือ โสด/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่และสมรส การศึกษาจากเดิมท่ีแบ่งเป็น 3 เซลล ์คือ ต ่า
กวา่ปริญญาตรี , ปริญญาตรี , สูงกวา่ปริญญาตรี ใหเ้หลือจ านวน 2 เซลล ์คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี และ
ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป รายไดจ้ากเดิมท่ีแบ่งเป็น 5 เซลล ์คือ ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001 - 20,000 
บาท , 20,001 -  30,000 บาท , 40,001 -  50,000 บาท และมากกวา่ 50,000 บาท ใหเ้หลือจ านวน 4 
เซลล ์คือ ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 
บาท วนัท่ีมาใชบ้ริการจากเดิมท่ีแบ่งเป็น 3 เซลล ์คือ วนัจนัทร์ถึงศุกร์ , วนัเสาร์อาทิตย์ , วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์ใหเ้ห ลือจ านวน 2 เซลล ์คือ วนัจนัทร์ถึงศุกร์ , วนัเสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
จากนั้นจึงท าการทดสอบความสัมพนัธ์ 

 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกร รมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ กบัปัจจยัส่วน
บุคคลโดยใชไ้ควส์แควร์ (Chi-Square) แสดงในตารางท่ี 13 และ 14 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณี ท่ี 
1 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่หรือ  Shopping Mall กบั
ปัจจยัส่วนบุคคล และกรณีท่ี 2 คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน
หรือ Community Mall กบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 

กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์  ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่ใน
เร่ือง ความถ่ีในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้  วนั เวลาและระยะเวลาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ บุคคลท่ีไป
ใชบ้ริการร่วมกบัผูบ้ริโภค วธีิการเดินทาง มาศูนยก์ารคา้  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ และสาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ กบัปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัปัจจัยส่วนบุคคล  
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั ความถ่ีในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ  ดงั
แสดงในตารางท่ี 13 และตารางผนวกท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยมีแนวโนม้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่บ่อยกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายมุาก โดย กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ 25-40 ปี เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการมาใช้
บริการมากท่ีสุด โดยมาใชบ้ริการมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน รองลงมาคืออายนุอ้ยกวา่ 25 ปี มาใช้
บริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี มาใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือ อาย ุ41-60 ปี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด /หยา่ร้าง /แยกกนัอยู ่มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการมากกวา่
กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส โดยมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่บ่อยมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการมากกวา่ 
4 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงมีความถ่ีมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอาชีพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาชีพพนกังานเอกชนมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการมากท่ีสุด โดยมาใชบ้ริการ
มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายมีความถ่ีนอ้ยลงมาคือ 3-4 
คร้ังต่อเดือน ขณะท่ีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมาใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัรายได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการมากกวา่ 4 คร้ังต่อ
เดือน ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท มาใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน 
 
2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างวนัทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอายแุละอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ี มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่ อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัแสดงในตารางท่ี 13 และ
ตารางผนวกท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างวนัทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ ไม่เกิน 40 ปี นิยมมาใชบ้ริการในวนัจนัทร์- ศุกร์ ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
อายมุากกวา่ 40 ปี มาใชบ้ริการในวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวนัทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอาชีพ 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาชีพ พนกังานเอกชนและนกัเรียน /นิสิต /นกัศึกษา นิยมมาใชบ้ริการวนั
จนัทร์- ศุกร์ ขณะท่ีขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจและธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย มาใชบ้ริการในวนั
เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 
3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ี มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัแสดงในตารางท่ี 13 และตารางผนวกท่ี 
2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัเพศ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น เพศหญิงนิยมมาใชบ้ริการในช่วงเ วลา 18.01-22.00 น. มากท่ีสุด ส่วน
เพศชายนิยมมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อายุไม่เกิน  40 ปี นิยมมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. ในขณะท่ี
กลุ่มท่ีมีอาย ุ41-60 ปี ใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ส่วนกลุ่มท่ีอายมุากกวา่ 60 ปี ใชบ้ริการ
ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด /หยา่ร้าง /แยกกนัอยู่  มาใชบ้ริการช่วงเวลา 18.01-22.00 น. 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมาใชบ้ริการ 18.01-22.00 น. ขณะท่ี
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมาใชบ้ริการ 12.01-18.00 น. 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอาชีพ 
 
 พนกังานเอกชนและนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษานิยมมาใชบ้ริการในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน /เลิก
เรียน เวลา 18.01-22.00 น. ขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ใชบ้ริการในเวลา 10.00-12.00 น. 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัรายได้ 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท จะมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดน้อ้ยลงมาใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 
 
4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ  ดงั
แสดงในตารางท่ี 13 และตารางผนวกท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาย ุ 41-60 ปี ใชร้ะยะเวลาในการใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุดเพียงคร้ังละไม่ถึง 1 
ชัว่โมง ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งในช่วงอายอ่ืุนๆ มีระยะเวลาในการใชบ้ริการคร้ังละ 1-3 ชัว่โมง 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพ โสด/หยา่ร้าง /แยกกนัอยู่  ใชเ้วลาอยูใ่นศูนยก์ารคา้มากกวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมาใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 1-3 ชัว่โมง 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีใชบ้ริการมากกวา่คร้ังละ 3 ชัว่โมง 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอาชีพ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชนและกลุ่ม ท่ีท าธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย ใชบ้ริการคร้ังละ 
1-3 ชัว่โมง ขณะท่ีกลุ่มนกัเรียน /นิสิต/นกัศึกษาใชบ้ริการมากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง ส่วนกลุ่มอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ใชบ้ริการเพียงคร้ังละไม่ถึงชัว่โมง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัรายได้ 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท ใชบ้ริการมากกวา่คร้ังละ 3 ชัว่โมง ขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท และมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท ใชบ้ริการเพียง 1-3 ชัว่โมง 
 
5.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง บุคคลทีม่าใช้บริการ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ร่วมกบัผู้บริโภคกบัปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั บุคคลท่ีมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
ร่วมกบัผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลใน
เร่ืองเพศ ดงัแสดงในตารางท่ี 13 และตารางผนวกท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ร่วมกบัผู้บริโภคกบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปีลงมา นิยมมาใชบ้ริการกบัเพื่อน ขณะท่ีอาย ุ 41-60 ปี มาใช้
บริการกบัแฟน ส่วนอายมุากกวา่ 60 ปี จะมาใชบ้ริการกบัครอบครัว/ญาติ 
 

ความสัมพนัธ์ ระหว่าง บุคคลทีม่าใช้บริการ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ร่วมกบัผู้บริโภค กบั
สถานภาพ 

 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ี มีสถานภาพโสด /หยา่ร้าง /แยกกนัอยู ่ มาใชบ้ริการกบัเพื่อน ขณะท่ี กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสมาใชบ้ริการกบัแฟนหรือครอบครัว/ญาติ 
 

ความสัมพนัธ์ ระหว่าง บุคคลทีม่าใช้บริการ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ร่วมกบัผู้บริโภค กบั
การศึกษา 

 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมาใชบ้ริการกบัเพื่อน ขณะท่ีผูท่ี้มีการศึกษา
ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจะมาใชบ้ริการกบัแฟน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ร่วมกบัผู้บริโภคกบัอาชีพ 
 

 ตวัอยา่งกลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาและขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ นิยมมาใชบ้ริการ
กบัเพื่อน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ พนกังานเอกชนมาใชบ้ริการกบัแฟน กลุ่มตวัอยา่งท่ีท า ธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขายมาใชบ้ริการกบัครอบครัว/ญาติ 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ร่วมกบัผู้บริโภคกบัรายได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท มกัมาใชบ้ริการกบัเพื่อน ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี มี
รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท มาใชบ้ริการกบัแฟน 
 
6.  ความสัมพนัธ์ระหว่างวธีิการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั วธีิการเดินทางมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ  ดงั
แสดงในตารางท่ี 13 และตารางผนวกท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ 25-40 ปี และอายมุากกวา่ 60 ปี เดินทางมาใชบ้ริการโดยรถยนต์
ส่วนตวั ขณะท่ีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปีใชร้ถไฟฟ้า/รถใตดิ้น และอาย ุ41-60 ปี ใชร้ถโดยสาร 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัสถานภาพ 
 
 ทุกสถานภาพเดินทางมาใชบ้ริการโดยรถยนตเ์ป็นส่วนใหญ่  รองลงมาเป็นรถโดยสาร /
รถไฟฟ้า/รถใตดิ้น 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัการศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปเดินทางมาใชบ้ริการโดยรถยนต์
ส่วนตวั ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีเดินทางมาโดยใชร้ถไฟฟ้า/รถใตดิ้น 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอาชีพ 
 

 พนกังานเอกชนและผูมี้ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวั ขณะท่ี
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจเดินทางโดยใชร้ถโดยสาร และนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา เดินทางโดย
ใชร้ถไฟฟ้า/รถใตดิ้น 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัรายได้ 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวั 
ขณะท่ีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท เดินทางโดยใชร้ถโดยสาร /รถไฟฟ้า /รถใตดิ้น  ซ่ึงกลุ่มน้ีไม่ใช้
รถยนตส่์วนตวัเลย 
 
7.  ความสัมพนัธ์ ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังในการมาใช้บริการ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วน
บุคคลในเร่ืองเพศ ดงัแสดงในตารางท่ี 13 และตารางผนวกท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือคร้ังละ 
500 บาท อาย ุ25-40 ปี มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 501-1,000 บาท อายมุากกวา่ 60 ปี 1,001-2,000 บาท และ
อาย ุ41-60 ปี 2,001-5,000 บาท จะเห็นไดว้า่อายมุากข้ึนจะมีค่าใชจ่้ายมากข้ึนตามไปดว้ย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัสถานภาพ 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด /หยา่ร้าง /แยกกนัอยูมี่ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีต ่าวา่ 1,000 
บาท ขณะท่ีสถานภาพสมรส มีค่าใชจ่้ายมากกวา่ 1,000 บาท 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าใชจ่้ายคร้ังละนอ้ยกวา่ 500 บาท ขณะท่ี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีค่าใชจ่้ายมากกวา่ 500 บาท 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอาชีพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือคร้ังละ
ไม่ถึง 500 บาท กลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน 501-1,000 บาท กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย 1,001-
2,000 บาท ขณะท่ีกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสูงสุดกวา่
อาชีพอ่ืนๆ คือ 2,001-5,000 บาท 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัรายได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท มีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดเพียงคร้ังละไม่ถึง 500 
บาท กลุ่มตวัอยา่งท่ี รายได ้10,001-30,000 บาท มีค่าใชจ่้าย 501-1,000 บาท ขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ี
รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังสูงท่ีสุดคร้ังละ 1,001-2,000 บาท กล่าวคือ รายได้
นอ้ยก็ใชจ่้ายนอ้ย รายไดม้ากข้ึนก็ใชจ่้ายมากข้ึน 
 
8.  ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ  ดงั
แสดงในตารางท่ี 13 และตารางผนวกท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี เดินทางมาใชบ้ริการเพราะเป็นทางผา่น ขณะท่ีอาย ุ 25-
60 ปี มาใชบ้ริการเพราะใกลท่ี้ท างาน อายมุากกวา่ 60 ปี มาใชบ้ริการเพราะใกลย้า่นธุรกิจและใกล้
บา้นในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มาใชบ้ริการเพราะเป็นทางผา่น ขณะท่ี
ผูท่ี้สมรสแลว้มาใชบ้ริการเพราะใกลท่ี้ท างาน 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมาใชบ้ริการเพราะใกลท่ี้ท างาน 
ขณะท่ีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มาใชบ้ริการเพราะเป็นทางผา่น 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัอาชีพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มาใชบ้ริการเพราะเป็นทางผา่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อาชีพพนกังานเอกชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มาใชบ้ริการเพราะใกลท่ี้ท างาน ขณะท่ี กลุ่ม
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายมาใชบ้ริการเพราะใกลบ้า้น 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่กบัรายได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท มาใชบ้ริการเพราะเป็นทางผา่น  กลุ่มตวัอยา่งท่ี
รายได ้20,001-30,000 บาท มาใชบ้ริการเพราะใกลท่ี้ท างาน ขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ี รายไดม้ากกวา่ 
30,000 บาท มาใชบ้ริการเพราะใกลท่ี้ท างานและใกลบ้า้นในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่13  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่กบั ปัจจยัส่วน
บุคคล 

 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าสถิติ 



 Sig. 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ เพศ 0.466 0.926 
  อาย ุ 262.011 0.000* 
  สถานภาพ 37.153 0.000* 
  การศึกษา 23.991 0.000* 
  อาชีพ 117.802 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 53.722 0.000* 
วนัท่ีมาใชบ้ริการ เพศ 0.044 0.834 
  อาย ุ 68.882 0.000* 
  สถานภาพ 2.763 0.096 
  การศึกษา 0.104 0.747 
  อาชีพ 159.122 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1.254 0.74 
 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ เพศ 7.872 0.020* 
  อาย ุ 264.838 0.000* 
  สถานภาพ 9.679 0.008* 
  การศึกษา 46.265 0.000* 
  อาชีพ 200.109 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15.940 0.014* 
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ เพศ 0.330 0.848 
  อาย ุ 365.930 0.000* 
  สถานภาพ 94.396 0.000* 
  การศึกษา 26.673 0.000* 
  อาชีพ 171.272 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 85.678 0.000* 
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ตารางที ่13  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าสถิติ 



 Sig. 

บุคคลท่ีมาใชบ้ริการร่วมกนั เพศ 5.870 0.118 
  อาย ุ 340.695 0.000* 
  สถานภาพ 115.878 0.000* 
  การศึกษา 112.261 0.000* 
  อาชีพ 196.223 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 161.653 0.000* 
วธีิการเดินทางมาใชบ้ริการ เพศ 0.193 0.908 
  อาย ุ 340.758 0.000* 
  สถานภาพ 28.714 0.000* 
  การศึกษา 122.690 0.000* 
  อาชีพ 254.320 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 220.614 0.000* 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ เพศ 0.508 0.917 
  อาย ุ 647.925 0.000* 
  สถานภาพ 121.289 0.000* 
  การศึกษา 197.544 0.000* 
  อาชีพ 473.887 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 378.928 0.000* 
สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เพศ 0.332 0.954 
  อาย ุ 376.541 0.000* 
  สถานภาพ 47.413 0.000* 
  การศึกษา 130.877 0.000* 
  อาชีพ 224.277 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 130.92 0.000* 
หมายเหตุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
กบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์  ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ชุมชนในเร่ือง 
ความถ่ีในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้  วนั เวลาและระยะเวลาท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ บุคคลท่ีไปใช้
บริการร่วมกบัผูบ้ริโภค วธีิการเดินทางมาศูนยก์ารคา้  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
และสาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการศูนยก์า รคา้ กบั ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอาย ุและสถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบั ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ อาชีพ การศึกษา และรายได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 14 และตารางผนวกท่ี 
3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 40 ปี มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการอยูท่ี่ 1-2 คร้ังต่อเดือน 
ขณะท่ีอาย ุ40 ปีข้ึนไป ใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความถี่ในการมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีความถ่ีในการมาใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อ
เดือน ขณะท่ีสถานภาพสมรสมีความถ่ีในการมาใชบ้ริการ 3-4 คร้ังต่อเดือน 
 
2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างวนัทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอาย ุสถานภาพ และอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ี มาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ ชุมชนอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน
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ใหญ่ท่ีมีอายนุอ้ย มีสถานภาพโสด/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่และกลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน /นิสิต/นกัศึกษา นิยม
มาใชบ้ริการในวนัเสาร์- อาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีอายมุาก มีสถานภาพ
สมรส และกลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน /ขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ /ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย  ท่ีมี
บางส่วนมาใชบ้ริการในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ (ตารางท่ี 14 และตารางผนวกท่ี 3) 
 
3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ี มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 14 และตารางผนวกท่ี 3) 
 
4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอาย ุและสถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัระยะเ วลาท่ีใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยกลุ่มตวัอยา่งทุกช่วง
อายแุละสถานภาพส่วนใหญ่ใชบ้ริการเป็นระยะเวลา 1-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง แต่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีอายมุาก
ส่วนหน่ึงใชบ้ริการนอ้ยกวา่คร้ังละ 1 ชัว่โมง ในขณะท่ีกลุ่มท่ีอายนุอ้ยอีกส่วนหน่ึงใชบ้ริการ
มากกวา่คร้ังละ 3 ชัว่โมง ดงัแสดงในตารางท่ี 14 และตารางผนวกท่ี 3 
 
5.  ความสัมพนัธ์ ระหว่าง บุคคลทีม่าใช้บริการ ศูนย์การค้า ชุมชน ร่วมกบัผู้บริโภค กบัปัจจัยส่วน

บุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน ร่วมกบั
ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง
เพศ ดงัแสดงในตารางท่ี 14 และตารางผนวกท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนร่วมกบัผู้บริโภคกบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปีนิยมมาใชบ้ริการกบัเพื่อน ขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ25 ปี
ข้ึนไป มาใชบ้ริการกบัครอบครัว/ญาติ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนร่วมกบัผู้บริโภคกบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีโสด/หยา่ร้าง/แยกกนัอยูจ่ะมาใชบ้ริการกบัครอบครัว /ญาติหรือเพื่อน  ขณะท่ี
สถานภาพสมรสจะมาใชบ้ริการกบัครอบครัว/ญาติหรือแฟน 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนร่วมกบัผู้บริโภคกบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมาใชบ้ริการกบัเพื่อน หรือครอบครัว /ญาติ  
ขณะท่ีผูท่ี้มีการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจะมาใชบ้ริการกบัครอบครัว/ญาติหรือแฟน 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนร่วมกบัผู้บริโภคกบัอาชีพ 
 
 นกัเรียน /นิสิต/นกัศึกษานิยมมาใชบ้ริการกบัเพื่อน หรือครอบครัว /ญาติ ขณะท่ีอาชีพอ่ืนๆ 
มาใชบ้ริการกบัครอบครัว/ญาติหรือแฟน 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนร่วมกบัผู้บริโภคกบัรายได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท นิยมมาใชบ้ริการกบัเพื่อน หรือครอบครัว /ญาติ 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 10,000 บาท มาใชบ้ริการกบัครอบครัว/ญาติหรือแฟน 
 
6.  ความสัมพนัธ์ระหว่างวธีิการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั วธีิการเดินทางมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ  ดงั
แสดงในตารางท่ี 14 และตารางผนวกท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัอายุ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี เดินทางมาใชบ้ริการโดยรถแทก็ซ่ี ขณะท่ีอายตุั้งแต่ 25 ปี 
ข้ึนไปเดินทางมาใชบ้ริการโดยรถยนตส่์วนตวั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งทุกสถานภาพส่วนใ หญ่เดินทางมาโดยใชร้ถยนตส่์วนตวั แต่กลุ่มท่ีสถานภาพ
โสด/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ส่วนหน่ึงเดินทางมาโดยรถแทก็ซ่ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบั ปริญญาตรีข้ึนไปส่วนใหญ่เดินทางมาโดยใชร้ถยนต์
ส่วนตวั ขณะท่ีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถแทก็ซ่ี 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัอาชีพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น นกัเรียน /นิสิต /นกัศึกษา ส่วนใหญ่ เดินทางมาใชบ้ริการโดยรถ แทก็ซ่ี  
ขณะท่ีอาชีพอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยใชร้ถยนตส่์วนตวั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัรายได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่ เดินทางมาใชบ้ริการโดยรถ แทก็ซ่ี  
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยใชร้ถยนตส่์วนตวั 
 
7.  ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังในการมาใช้บริการ ศูนย์การค้าชุมชนกบัปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคล
ในเร่ืองเพศ ดงัแสดงในตารางท่ี 14 และตารางผนวกท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัอายุ 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 501-
1,000 บาท ขณะท่ีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 1,001-
2,000 บาท นัน่คือ อายมุากจะมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังสูงกวา่ 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัสถานภาพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งทุกสถานภาพส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 1,001-2,000 
บาท แต่กลุ่มท่ีสถานภาพโสด /หยา่ร้าง /แยกกนัอยู่  มีแนวโนม้ใชจ่้ายนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีมีสถานภาพ
สมรส 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัการศึกษา 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริ ญญาตรีข้ึนไป ส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการเฉล่ียคร้ังละ 1,001-2,000 บาท ขณะท่ีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 501-1,000 บาท 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัอาชีพ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน /นิสิต/นกัศึกษา ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียคร้ัง
ละ 501-1,000 บาท  ขณะท่ีอาชีพอ่ื นๆ ส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 1,001-
2,000 บาท 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัรายได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเฉล่ียคร้ัง
ละ 501-1,000 บาท ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการเฉล่ียคร้ังละ 1,001-2,000 บาท 
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8.  ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุทีม่าใช้บริการศูนย์การค้าชุมชนกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอาย ุสถานภาพ การศึกษา และอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุท่ีมา
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ และรายได้  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยกลุ่มตวัอยา่งทุกช่วงอาย ุสถานภาพ 
การศึกษาและอาชีพ ส่วนใหญ่เดินทางมาใชบ้ริ การศูนยก์ารคา้ชุมชนเพราะใกลบ้า้น แต่มีบางส่วน
ของกลุ่มอายมุาก สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป และกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานแลว้ 
มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเพราะเป็นทางผา่นหรือใกลท่ี้ท างาน 
 
ตารางที ่14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 

พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน ปัจจยัส่วนบุคคล 
ค่าสถิต ิ


 Sig. 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ เพศ 0.277 0.964 
  อาย ุ 26.552 0.002* 
  สถานภาพ 27.816 0.000* 
  การศึกษา 4.118 0.249 
  อาชีพ 11.707 0.230 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12.152 0.205 
วนัท่ีมาใชบ้ริการ เพศ 0.623 0.430 
  อาย ุ 54.207 0.000* 
  สถานภาพ 18.014 0.000* 
  การศึกษา 1.233 0.267 
  อาชีพ 9.234 0.026* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5.828 0.120 
 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ เพศ 1.839 0.399 
  อาย ุ 8.789 0.186 
  สถานภาพ 3.764 0.152 
  การศึกษา 0.422 0.810 
  อาชีพ 7.914 0.244 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2.574 0.860 
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ตารางที ่14  (ต่อ) 

พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ค่าสถิต ิ


 Sig. 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ เพศ 0.531 0.767 
  อาย ุ 26.290 0.000* 
  สถานภาพ 14.843 0.001* 
  การศึกษา 2.133 0.344 
  อาชีพ 9.465 0.149 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12.034 0.061 
บุคคลท่ีมาใชบ้ริการร่วมกนั เพศ 0.687 0.877 
  อาย ุ 113.891 0.000* 
  สถานภาพ 49.640 0.000* 
  การศึกษา 60.721 0.000* 
  อาชีพ 94.232 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 66.440 0.000* 
วธีิการเดินทางมาใชบ้ริการ เพศ 1.909 0.385 
  อาย ุ 122.013 0.000* 
  สถานภาพ 32.711 0.000* 
  การศึกษา 45.877 0.000* 
  อาชีพ 82.054 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 54.187 0.000* 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ เพศ 2.107 0.550 
  อาย ุ 94.197 0.000* 
  สถานภาพ 21.820 0.000* 
  การศึกษา 71.292 0.000* 
  อาชีพ 95.307 0.000* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 76.990 0.000* 
สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เพศ 1.807 0.613 
  อาย ุ 40.285 0.000* 
  สถานภาพ 15.085 0.002* 
  การศึกษา 8.773 0.032* 
  อาชีพ 24.398 0.004* 
  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 16.828 0.051 

หมายเหตุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการศูนย์การค้า 
 
 ท าการแบ่งผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ท่ี 1 ระดบัความ ส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่
หรือ Shopping Mall และกลุ่มท่ี  2 คือ ระดบัความ ส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall 
 
ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
 
 ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 15 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ มีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.80 โดยใหค้วามส าคญักบัดา้นราคา เป็นอนัดบัหน่ึง มีคะแนน เฉล่ียเท่ากบั 4.35 กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัราคาของ สินคา้และบริการ  และราคาค่าท่ีจอดรถ โดยมีคะแนนเฉล่ียมาก
ถึง 4.37 และ 4.33 ตามล าดบั และใหค้วามส าคญักบัดา้นบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสัมผสัไดร้องลงมา  มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัดา้น ท าเลท่ีตั้ง นอ้ยท่ีสุดมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.28 โดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการ ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจมีคะแนน เฉล่ียเพียง 3.20 ส าหรับ
รายละเอียดในแต่ละปัจจยัทางการตลาด มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่15  ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารค้ าขนาด
      ใหญ่ 
 

ปัจจัยทางการตลาด 
คะแนน
เฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.84 0.69 มาก 
ความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ 4.09 0.64 มาก 
ความน่าสนใจของร้านคา้และสถานบริการ 3.98 0.55 มาก 
ความมีช่ือเสียงของร้านคา้และสถานบริการ 3.60 0.80 มาก 
ความสวยทนัสมยัของสถานท่ี 3.56 0.81 มาก 
บรรยากาศของสถานท่ี เช่น โปร่งโล่ง ไม่คบัแคบ 3.64 0.80 มาก 
ความสะอาดของสถานท่ี 4.15 0.57 มาก 
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ตารางที ่15  (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการตลาด 
คะแนน
เฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านราคา 4.35 0.65 มาก 
ราคาของสินคา้และบริการ 4.37 0.66 มาก 
ราคาอตัราค่าท่ีจอดรถ 4.33 0.65 มาก 
ด้านท าเลทีต่ั้ง 3.28 0.68 ปานกลาง 
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั 3.33 0.60 ปานกลาง 
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีท างาน 3.31 0.71 ปานกลาง 
ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 3.20 0.74 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.00 0.60 มาก 
การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั 4.31 0.64 มาก 
การสมคัรบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ 3.92 0.46 มาก 
กิจกรรมการแสดง เช่น คอนเสิร์ต,เดินแบบ 3.60 0.71 มาก 
กิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ 4.17 0.59 มาก 
ด้านกระบวนการบริการ 3.37 0.70 ปานกลาง 
มีการใหบ้ริการรับแจง้เร่ือง 3.37 0.70 ปานกลาง 
มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูล 3.37 0.70 ปานกลาง 
ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ 3.65 0.65 มาก 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส 3.60 0.62 มาก 
มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 3.69 0.72 มาก 
มีการแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย 3.67 0.60 มาก 
ด้านการบริการทีผู้่ใช้บริการสัมผสัได้ 4.04 0.73 มาก 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้า,ลิฟต,์ 
บนัไดเล่ือน 

3.75 0.79 มาก 

มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 4.23 0.66 มาก 
สะดวกในการน ารถเขา้ออก รถไม่ติด 4.15 0.74 มาก 
รวมทุกด้าน 3.80 0.67 มาก 
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 ด้านผลติภัณฑ์ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั ความสะอาดของสถานท่ี มากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ ์มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ดา้นความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการมีคะแนนเฉล่ียรองลงมา
อยูท่ี่ 4.09 ขณะท่ีใหค้วามส าคญักบัความสวยทนัสมยัของสถานท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 3.56 
 
 ด้านราคา 
 
 ดา้นราคาเป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด โดยมี คะแนนเฉล่ียดา้นราคาของ
สินคา้และบริการกบัราคาอตัราค่าท่ีจอดรถสูงใกลเ้คียงกนั คือ 4.37 และ 4.33 ตามล าดบั 
 

ด้านท าเลทีต่ั้ง 
 
 ดา้นท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่เป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มี
ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บั
ท่ีท างาน  และท าเลท่ี ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ  มีคะแนน เฉล่ียนอ้ยทุกดา้น ไดแ้ก่ 3.33 3 .31 และ 3.20 
ตามล าดบั 
 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้นการลดราคา การแลกของ การแจกของ
รางวลั มีคะแนนเฉล่ียสูงถึง 4.31 ขณะท่ีใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้น กิจกรรมการแสดง เช่น  
คอนเสิร์ต, เดินแบบ โดยมีคะแนนเฉล่ียเพียง 3.60 
  
 ด้านกระบวนการบริการ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้นการใหบ้ริการรับแจง้เร่ืองและการใหบ้ริการ
สอบถามขอ้มูล มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.37 
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 ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ 
 กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนระดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้น ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ
เท่ากบั 3.69 รองลงมาเป็นดา้น การแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย  เท่ากบั 3.67 และดา้น มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส เท่ากบั 3.60 เป็นล าดบัสุดทา้ย 
 

ด้านการบริการทีผู้่ใช้บริการสัมผสัได้ 
 กลุ่มตวัอยา่งให้ คะแนนระดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้น ท่ีจอดรถสะดวกสบาย สูงถึง 4.23 
ในขณะท่ีใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้า, ลิฟต ์เพียง 3.75 
 
ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน 
 
 ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 16 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี คะแนนเฉล่ียรวมสูงถึง 4.15 ซ่ึง
ใหค้วามส าคญักบัดา้นราคามากท่ีสุดมี คะแนน เฉล่ียเท่ากบั 4.36 และใหค้วามส าคญักบัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดรองลงมาโดยเฉพาะปัจจยัยอ่ยดา้นการลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั  มี
คะแนนเฉล่ียมากถึง 4.56 และดา้นท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ขณะท่ี
ดา้นท าเลท่ีตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจมีระดบัความส าคญัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียเพียง 3.38 นอกจากน้ี
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัดา้นกระบวนการบริการนอ้ยท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส าหรับ
รายละเอียดในแต่ละปัจจยัทางการตลาด มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่16 ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 

ปัจจัยทางการตลาด 
คะแนน
เฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านผลติภัณฑ์ 4.22 0.67 มาก 
ความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ 4.34 0.62 มาก 
ความน่าสนใจของร้านคา้และสถานบริการ 4.39 0.54 มาก 
ความมีช่ือเสียงของร้านคา้และสถานบริการ 3.94 0.75 มาก 
ความสวยทนัสมยัของสถานท่ี 4.20 0.77 มาก 
บรรยากาศของสถานท่ี เช่น โปร่งโล่ง ไม่คบัแคบ 4.11 0.78 มาก 
ความสะอาดของสถานท่ี 4.34 0.53 มาก 
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ตารางที ่16  (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการตลาด 
คะแนน
เฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านราคา 4.36 0.53 มาก 
ราคาของสินคา้และบริการ 4.37 0.54 มาก 
ราคาอตัราค่าท่ีจอดรถ 4.35 0.53 มาก 
ด้านท าเลทีต่ั้ง 4.09 0.79 มาก 
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั 4.53 0.87 มากท่ีสุด 
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีท างาน 4.37 0.80 มาก 
ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 3.38 0.71 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.27 0.53 มาก 
การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั 4.56 0.55 มากท่ีสุด 
การสมคัรบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ รับสิทธิพิเศษ 4.10 0.45 มาก 
กิจกรรมการแสดง เช่น คอนเสิร์ต,เดินแบบ 3.99 0.57 มาก 
กิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ 4.42 0.55 มาก 
ด้านกระบวนการบริการ 3.72 0.55 มาก 
มีการใหบ้ริการรับแจง้เร่ือง 3.72 0.55 มาก 
มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูล 3.72 0.55 มาก 
ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ 4.02 0.65 มาก 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส 3.99 0.65 มาก 
มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 4.07 0.67 มาก 
มีการแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย 4.01 0.63 มาก 
ด้านการบริการทีผู้่ใช้บริการสัมผสัได้ 4.19 0.61 มาก 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้า,ลิฟต,์ 
บนัไดเล่ือน 

3.93 0.74 มาก 

มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 4.34 0.53 มาก 
สะดวกในการน ารถเขา้ออก รถไม่ติด 4.32 0.57 มาก 
รวมทุกด้าน 4.15 0.63 มาก 
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ด้านผลติภัณฑ์ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัความน่าสนใจของร้านคา้และสถานบริการ มากท่ีสุดในดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีคะแนน เฉล่ียเท่ากบั 4.39 ดา้นความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการกบัดา้น
ความสะอาดของสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเท่ากนัอยูท่ี่  4.34 ขณะท่ีใหค้วามส าคญักบัความมี
ช่ือเสียงของร้านคา้และสถานบริการนอ้ยท่ีสุดคือ 3.94 
 
 ด้านราคา 
 
 ดา้นราคาเป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด โดยมี คะแนนเฉล่ียดา้นราคาของ
สินคา้และบริการกบัราคาอตัราค่าท่ีจอดรถสูงใกลเ้คียงกนั คือ 4.37 และ 4.35 ตามล าดบั 

 
ด้านท าเลทีต่ั้ง 
 

 ดา้นท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้ชุมชน อยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั เป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดถึง 4.53 และใหร้ะดบัความส าคญักบัท าเลท่ี ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ  อยู่
ในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเพียง 3.38 
 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้นการลดราคา การแลกของ การแจกของ
รางวลั มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียสูงถึง 4.56 ขณะท่ีให้คะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้น
กิจกรรมการแสดง เช่น คอนเสิร์ต, เดินแบบ เพียง 3.99 
 
 ด้านกระบวนการบริการ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้นการใหบ้ริการรับแจง้เร่ืองและการใหบ้ริการ
สอบถามขอ้มูล มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.72 
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 ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัมากกบัปัจจยัดา้นความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ  ดา้น
การแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย  และดา้นมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส  ใกลเ้คียงกนั  โดยมี
คะแนนเฉล่ีย คือ 4.07, 4.01 และ 3.99 ตามล าดบั 
 

ด้านการบริการทีผู้่ใช้บริการสัมผสัได้ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งให้ คะแนนเฉล่ีย ระดบัความส าคญักบัปัจจยัดา้น ท่ีจอดรถสะดวกสบาย สูงถึง 
4.34 ในขณะท่ีใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้า, ลิฟต ์เพียง 3.93 
 
ตารางที ่17  เปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
  ระหวา่งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และศูนยก์ารคา้ชุมชน 
 

ปัจจยัทางการตลาด 

คะแนนเฉลีย่ ค่าสถิต ิ

ศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ 

ศูนย์การค้า
ชุมชน 

t-test Sig. 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.84 4.22 -8.798 0.000* 

ความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ 4.09 4.34 -5.489 0.000* 

ความน่าสนใจของร้านคา้และสถานบริการ 3.98 4.39 -10.568 0.000* 

ความมีช่ือเสียงของร้านคา้และสถานบริการ 3.60 3.94 -6.227 0.000* 

ความสวยทนัสมยัของสถานท่ี 3.56 4.20 -11.314 0.000* 

บรรยากาศของสถานท่ี เช่น โปร่งโล่ง ไม่คบัแคบ 3.64 4.11 -8.424 0.000* 

ความสะอาดของสถานท่ี 4.15 4.34 -4.844 0.000* 

ด้านราคา 4.35 4.36 -0.321 0.748 
ราคาของสินคา้และบริการ 4.37 4.37 -0.190 0.849 
ราคาอตัราค่าท่ีจอดรถ 4.33 4.35 -0.445 0.657 
ด้านท าเลทีต่ั้ง 3.28 4.09 -9.279 0.000* 
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั 3.33 4.53 -12.543 0.000* 
ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีท างาน 3.31 4.37 -7.219 0.000* 
ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 3.20 3.38 -6.522 0.000* 
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ตารางที ่17  (ต่อ) 
 

ปัจจยัทางการตลาด 

คะแนนเฉลีย่ ค่าสถิต ิ

ศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ 

ศูนย์การค้า
ชุมชน 

t-test Sig. 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.00 4.27 -8.140 0.000* 
การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั 4.31 4.56 -5.788 0.000* 
การสมคัรบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ รับสิทธิพิเศษต่างๆ 3.92 4.10 -5.890 0.000* 
กิจกรรมการแสดง เช่น คอนเสิร์ต,เดินแบบ 3.60 3.99 -8.808 0.000* 
กิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ 4.17 4.42 -6.182 0.000* 
ด้านกระบวนการบริการ 3.37 3.72 -7.801 0.000* 
มีการใหบ้ริการรับแจง้เร่ือง 3.37 3.72 -7.801 0.000* 
มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูล 3.37 3.72 -7.801 0.000* 
ด้านบุคลากรทีใ่ห้บริการ 3.65 4.02 -8.962 0.000* 
มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส 3.60 3.99 -8.804 0.000* 
มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 3.69 4.07 -7.961 0.000* 
มีการแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย 3.67 4.01 -8.116 0.000* 
ด้านการบริการทีผู้่ใช้บริการสัมผสัได้ 4.04 4.19 -3.417 0.001* 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้ า,ลิฟต,์บนัไดเล่ือน 3.75 3.93 -3.341 0.001* 
มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 4.23 4.34 -2.667 0.008* 
สะดวกในการน ารถเขา้ออก รถไม่ติด 4.15 4.32 -3.478 0.001* 
รวมทุกด้าน 3.80 4.15 -8.530 0.000* 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
 จากตารางท่ี  17 จะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดของ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนมากกวา่ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทุกดา้น อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ ปัจจยัทางการตลาดในดา้นราคา ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากเป็น
อนัดบัแรกเหมือนกนั และใหค้วามส าคญักบัดา้นการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสัมผสัไดเ้ป็นอนัดบัท่ีสอง
ส าหรับศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่โดยเฉพาะใหค้วามส าคญักบัการมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย  อีกทั้งยงัให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั อีกดว้ย  ขณะท่ี ให้
ความส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัท่ีสองส าหรับศูนยก์ารคา้ชุมชน โดยเฉพาะดา้น
การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั และยงัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นการตั้งอยูใ่กล้
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กบัท่ีพกัอาศยั แต่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั นอ้ยกบัเร่ืองการใหบ้ริการรับแจง้เร่ือง และสอบถาม
ขอ้มูลของศูนยก์ารคา้ชุมชน   และใหค้วามส าคญั นอ้ยท่ีสุดใน เร่ืองการ ตั้งอยูใ่นยา่นธุ รกิจของ
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่  และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่  กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑข์องศูนยก์ารคา้ชุมชนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ อยา่งเห็นไดช้ดั  
โดยเฉพาะดา้นความสวยทนัสมยัของสถานท่ี บรรยากาศของสถานท่ี เช่น โปร่งโล่ง ไม่คบัแคบ   
ความน่าสนใจและความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ 
 
 จากระดบั ความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดขา้งตน้ท่ีวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัทางการตลาดของศูนยก์ารคา้ชุมชนมากกวา่ศู นยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทุกดา้น สรุปไดว้า่  
ศูนยก์ารคา้ชุมชนจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัทางการตลาดท่ีดึงดูดเป็นอยา่งมาก  เช่น มีการการลดราคา  การ
แจกของรางวลั  หรือกิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ  ถึงจะท าใหก้ลุ่มตวัอยา่ง เขา้ไปใชบ้ริการ 
ขณะท่ีศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีปัจจยัทางการตลาดท่ีดึงดูดมาก แต่กลุ่มตวัอยา่งก็เขา้ไป
ใชบ้ริกา รอยูแ่ลว้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมท่ีไปใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
เพราะใกลท่ี้ท างานและเป็นทางผา่นนัน่เอง 



บทที ่6 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้กบัปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษา
ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเปรียบเทียบกนัระหวา่งผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่และ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานค ร
จ านวน 400 คน แบ่งพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลออกเป็น 6 เขต ไดแ้ก่ (1) เขตวงัทองหลาง ท่ีโครงการ
ตน้ซุง อเวนิว (2) เขตวฒันา ท่ีโครงการเจ อเวนิว (3) เขตลาดพร้าว ท่ี โครงการเดอะวอร์ค เกษตร-
นวมินทร์ (4) เขตบางกะปิ ท่ีโครงการซีดีซี (5) เขตคลองสาน ท่ีโครงการเสนาเฟส (6) เขตบางแค ท่ี
โครงการวคิตอเรีย การ์เดน้ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 1.  การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
หรือ Shopping Mall ส่วนใหญ่มารับประทานอาหาร  รองลงมาคือซ้ือสินคา้ประเภทอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  และเน่ืองจากมาใชบ้ริการใน วนัจนัทร์-ศุกร์ จึงท าให้มาใชบ้ริการมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน  
และมกัจะมาช่วงเวลา 18.01-22.00 น. เน่ืองจากใกลท่ี้ท างานและเป็นทางผา่น ใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 
1-3 ชัว่โมง มาใชบ้ริการกบัเพื่อน  เดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวั  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 501-1,000 บาท 
ขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ศูนยก์ารคา้ชุมชนหรือ Community Mall ส่วนใหญ่มาเดินเล่น
พกัผอ่นหยอ่นใจ/ถ่ายรูปเล่น รองลงมาคือรับประทานอาหาร  โดยมาใชบ้ริการ  1-2 คร้ังต่อเดือน ใน
วนัเสาร์- อาทิตย ์ช่วงเวลา 12 .01-18 .00 น. ใชเ้วลาเฉล่ียคร้ังละ 1-3 ชัว่โมง มาใชบ้ริการ กบั
ครอบครัว/ญาติ เดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวั  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย  1,001-2,000 บาท และมาใชบ้ริการ
เน่ืองจากใกลบ้า้น 
 
 2.  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่กบัปัจจยั
ส่วนบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ความถ่ีในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนบุคคลทุก
ปัจจยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ย สถานภาพโสด การศึ กษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  อาชีพ
พนกังานเอกชน รายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่บ่อย 

 
วนัท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอายแุละ

อาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 
40 ปี มีอาชีพพนกังานเอกชนและนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา ส่วนใหญ่นิยมมาใชบ้ริการวนัจนัทร์-ศุกร์ 
 
 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง มีอายุ
ไม่เกิน 40 ปี สถานภาพโสด /หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป พนกังานเอกชน
และนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01-
22.00 น. 
 
 ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยั
อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอายนุอ้ย สถานภาพ โสด/หยา่ร้าง /แยกกนัอยู่  การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  
กลุ่มนกัเรียน /นิสิต /นกัศึกษา  มีรายได ้ 10,001-20,000 บาท มีแนวโนม้ ใชเ้วลาอยูใ่นศูนยก์ารคา้
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน 
 
 บุคคลท่ีมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ร่วมกบัผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน
บุคคลทุกปัจจยัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลใน
เร่ืองเพศ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอายไุม่เกิน 40 ปี สถานภาพโสด /หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่การศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี กลุ่มนกัเรียน /นิสิต /นกัศึกษาและขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ รายไดไ้ม่เกิน 
20,000 บาท ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการกบัเพื่อน และมีอีกส่วนหน่ึงท่ีมาใชบ้ริการกบัแฟน 
 
 วธีิการเดินทาง มาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลทุก
ปัจจยัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาโดยใชร้ถยน ตส่์วนตวั แต่กลุ่มตวัอยา่ง บางส่วน ท่ี
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อายนุอ้ย การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี นกัเรียน /นิสิต/นกัศึกษา และมีรายไดน้อ้ย เดินทางมาโดยรถ
โดยสาร/รถไฟฟ้า/รถใตดิ้น 
 
 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ส่วนบุคคลทุกปัจจยัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วน
บุคคลในเร่ืองเพศ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
ท างานแลว้ อายมุากข้ึน รายไดสู้ง ข้ึน ส่วนใหญ่มี ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน 
 
 สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยั
อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มาใชบ้ริการเพราะเป็นทางผา่น และอีกส่วนหน่ึงมาใชบ้ริการเพราะ
ใกลท่ี้ท างาน 
 
 3.  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนกบัปัจจยัส่วน
บุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความถ่ีในการมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ในเร่ือง
อาย ุและสถานภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายมุาก และมีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนบ่อย 

 
วนัท่ี มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ในเร่ืองอาย ุ

สถานภาพ และอาชีพ  อยา่ง มีนยัส าคญัทางส ถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีอายนุอ้ย มีสถานภาพโสด /หยา่ร้าง /แยกกนัอยู ่และกลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน /นิสิต/
นกัศึกษา นิยมมาใชบ้ริการในวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีอายมุาก มี
สถานภาพสมรส และกลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน /ขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ /ธุรกิจส่วนตวั /
คา้ขาย ท่ีมีบางส่วนมาใชบ้ริการในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 

 
 ช่วงเวลาท่ี มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ชุมชนไม่ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล อยา่ง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ในเร่ืองอาย ุ
และสถานภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งทุก
ช่วงอายแุละสถานภาพส่วนใหญ่ใชบ้ริการเป็นระยะเวลา  1-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง แต่มีกลุ่มตวัอยา่งอีก
ส่วนหน่ึงใชบ้ริการมากกวา่คร้ังละ 3 ชัว่โมง 
 
 บุคคลท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนร่วมกบัผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล
ทุกปัจจยัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง
เพศ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมมากบัครอบครัว แต่มีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนนิยมมากบัแฟน
หรือเพื่อน 
 
 วธีิการเดินทางมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยั
อยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาโดยใชร้ถยนตส่์วนตวั แต่กลุ่มตวัอยา่งอีกส่วนหน่ึง 
ท่ีอายนุอ้ย การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา และมีรายไดน้อ้ย เดินท างมาโดยรถ
แทก็ซ่ี 
 
 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน
บุคคลทุกปัจจยัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลใน
เร่ืองเพศ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส การศึกษาระดบัป ริญญาตรีข้ึนไป ท างานแลว้ 
อายมุากข้ึนรายไดสู้งข้ึน ส่วนใหญ่มี ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ ชุมชน
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน 
 
 สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัอยา่ง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศ และรายได้  
กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งทุกช่วงอาย ุสถานภาพ การศึกษาและอาชีพ ส่วนใหญ่เดินทางมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชนเพราะใกลบ้า้น แต่มีบางส่วนของกลุ่มอายมุาก สถานภาพสมรส การศึกษาระ ดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป และกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานแลว้ มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเพราะเป็นทางผา่น
หรือใกลท่ี้ท างาน 
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 4.  ศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดของศูนยก์ารคา้ชุ มชนมากกวา่
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ปัจจยั
ทางการตลาดในดา้นราคาท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัมากเป็นอนัดบัแรกใ นการมาใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ทั้งสอง โดยผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด ดา้น
การบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสัมผสัได้ รองลงมา โดยเฉพาะใหค้วามส า คญักบัการมีท่ีจอดรถ
สะดวกสบาย  อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น การลดราคา การแลกของ การแจกของ
รางวลั อีกดว้ย  แต่ใหค้วามส าคญักั บดา้นท าเลท่ีตั้งนอ้ยท่ีสุด คือไม่ค  านึงวา่จะตอ้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกั
อาศยัหรือไม่ ขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด รองลงมาโดยเฉพาะการลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั  รวมทั้งความ
สวยทนัสมยัของสถานท่ี ความน่าสนใจและความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ  และหาก
พิจารณาท่ีปัจจยัยอ่ย จะพบวา่ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนใหค้วามส าคญักบัท าเลท่ีตั้ งอยูใ่กลก้บัท่ี
พกัอาศยัอีกดว้ย แต่ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดในดา้นท าเลท่ีตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 
 1. ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ควรใหค้วามส าคญัในการรักษาลูกคา้เดิมท่ี ส่วน
ใหญ่นิยมมารับประทานอาหาร  และซ้ือสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  ในวนัจนัทร์- ศุกร์  
ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 501-1,000 บาท และควรมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ี นิยมมา
นดัพบปะสังสรรค์  และชมภาพยนตร์  ในวนัเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ลูกคา้กลุ่มน้ี มี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย สูงกวา่ คือ  1,001-2,000 บาท  ซ่ึงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ให้
ความส าคญัดา้นราคามาก ท่ีสุด โดยปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
คือ ราคาของสินคา้และบริการ และราคาอตัราค่าท่ีจอดรถ อีกทั้งใหค้วามส าคญักบัการลดราคา  การ
แลกของ การแจกของรางวลั  และการมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย รองลงมา  ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
ก าหนดราคา สินคา้และราคาค่าท่ีจอดรถ ใหมี้ความเหมาะสม กบัผูบ้ริโภคท่ี ส่วนใหญ่ ท างาน
บริษทัเอกชนและ มีรายไดเ้ฉล่ีย  10,001-20,000 บาท ควรจดัโปรโมชัน่ดา้นราคาอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม เช่น โปรโมชัน่ลดราคาส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาเม่ือแสดงบตัรประจ าตวั หรือโปรโมชัน่
ลดราคาอาหารส าหรับลูกคา้ท่ีมาเป็นกลุ่ม เช่น มา 4 จ่าย 3 เป็นตน้ เพื่อลูกคา้กลุ่มเดิม ท่ีส่วนใหญ่
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เป็นนกัเรียนนกัศึกษา และมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้กบัเพื่อน อีกทั้งควร จดัโปรโมชัน่ดา้นราคาของ
ใชใ้นครัวเรือน ราคาเส้ือผา้เคร่ืองประดบั จดักิจกรรมในการชมภาพยนตร์ หรือจดักิจกรรมแจกของ
รางวลั เช่น ซ้ือของครบ 1,000 บาท ไดจ้บัฉลากของรางวลั 1 ช้ิน หรือซ้ือของครบ 2,000 บาท แลก
รับส่วนลดได ้100 บาท เป็นตน้ เพื่อดึงดูดลูกคา้กลุ่มใหม่ นอกจากน้ีควรใหค้วามส าคญักบับริเวณท่ี
จอดรถใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอ กบัผูใ้ชบ้ริการ  เพิ่มความคล่องตวัและสะดวกสบายในการ น ารถเขา้
ออก ควรเพิ่มเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. ท่ีมีผูเ้ขา้มา
ใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก  หรือมีการติดอุปกรณ์สัญญาณไฟสีเขียว- สีแดง เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แสดง
ช่องวา่งของท่ีจอดรถ 
 
 2. ผูป้ระกอบการศูนยก์ารค้ าชุมชนควรใหค้วามส าคญัในการรักษาลูกคา้เดิมท่ี ส่วนใหญ่
นิยมมาเดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ /ถ่ายรูป รับประทานอาหาร และ ซ้ือสินคา้ประเภทอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ช่วงเวลา 12.01-18.00 น. มาใชบ้ริการกบัครอบครัว /ญาติ มีค่าใชจ่้าย
เฉล่ีย 1,001-2,000 บาท และมาใชบ้ริการเน่ืองจากใกลบ้า้น อีกทั้ง ควรมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ี นิยม
มานดัพบปะสังสรรค์  ใชบ้ริการธนาคาร  ช าระค่าสินคา้ /บริการ  และ ซ้ือสินคา้ประเภท เส้ือผา้
เคร่ืองประดบั ของใชใ้นครัวเรือนหรือของตกแต่งบา้น มาใชบ้ริการ ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. มี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 501-1,000 บาท ซ่ึงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนใหค้วามส าคญั โดยรวมดา้น
ราคามาก ท่ีสุด  ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน ดา้นยอ่ยท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น การลดราคา การแลกของ การแจกของ
รางวลั  และดา้นท าเลท่ีตั้ง อยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั  ดงันั้นผูป้ระกอบการควรก าหนดราคาใหมี้ความ
เหมาะสมทั้งราคาสินคา้และราคาค่าท่ีจอดรถ  ประกอบกบัมีการจดัโปรโมชัน่ ดา้นราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ในวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 12.01-18.00 น. จดักิจกรรมแจกของรางวลัท่ีใหค้รอบครัวไดร่้วม
สนุกกนั รวมทั้งเพิ่มความน่าสนใจและความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ และความสวย
ทนัสมยัของสถานท่ีใหมี้บรรยากาศเหมาะกบัการถ่ายรูป เพื่อลูกคา้กลุ่มเดิม  และจดัโปรโมชัน่ดา้น
ราคาเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ราคาของใชใ้นครัวเรือนและของตกแต่งบา้น หรือจดักิจก รรมแจกของ
รางวลั ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เพื่อดึงดูดลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 40 ปี 
 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดของศูนยก์ารคา้
ชุมชนมากกวา่ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทุกดา้น ดงันั้น ผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ชุมชน จึงจ าเป็นตอ้งมี
ปัจจยัทางการตลาดท่ีดึงดูดเป็นอยา่งมาก  เช่น มีการการลดราคา  การแจกของรางวลั  หรือกิจกรรม
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จ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ  เพื่อจะท าใหค้นสนใจเขา้ ไปใชบ้ริการ ขณะท่ีศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีปัจจยัทางการตลาดท่ีดึงดูดมาก แต่คนก็เขา้ไปใชบ้ริการอยูแ่ลว้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาท่ีไดจึ้งเป็นเพียงส่วนหน่ึงของพฤติกรรมเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควร
ท าการศึกษาในเขตปริมณฑลและต่างจงัหวดัดว้ย โดยมีศูนยก์ารคา้ชุมชน 17 แห่ง และ 22 แห่ง 
ตามล าดบั 
 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บแบบสอบถามในบริเวณศูนยก์ารคา้ชุมชนทั้งหมด  6  เขต
ในกรุงเทพมหานคร การศึกษาในคร้ังต่อไปควรท าการเก็บแบบสอบถามในบริเวณศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่ดว้ย ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลท่ีไดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีต่างกนัอาจมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
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แบบสอบถาม 
 
เร่ือง        พฤตกิรรมผู้บริโภคและปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการศูนย์การค้าในเขต
 กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทยีบระหว่างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และศูนย์การค้าชุมชน 
  

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระ สายวทิยาศาสตร์สงัคม โครงการปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าผลการวจิยัคร้ังน้ีไปใชใ้นการพฒันาการ
ใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้ง การของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มุลส่วนบุคคล 

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค านิยาม 

 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ หรือ Shopping Mall หมายถึง อาคารหรือกลุ่มของอาคารท่ีมีการขายสินคา้และ
บริการแบบขายปลีกท่ีอยูภ่ายใตอ้าคารเดียวกนัหรืออยูก่ลางแจง้แบบเปิดโล่ง  นอกจากน้ีศูนยก์ารคา้ยงัเป็นสถานท่ีท่ี
เปิดใหเ้ช่าพ้ืนท่ีกบัตวัแทนจ าหน่ายจากธุรกิจอ่ืน  และมีการท าสญัญาเก็บค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีก าหนด อาจมี
หา้งสรรพสินคา้ตั้งอยูภ่ายใน ลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนท างาน มีฐานะ มีอ านาจซ้ือสูง สถานท่ีตั้งจะอยู่
ใจกลางเมือง หรือเป็นศูนยร์วมการคา้ ผูป้ระกอบการประเภทน้ี ไดแ้ก่ เซ็นทรัลพลาซ่า  เดอะมอลล ์ พารากอน  
แฟชัน่ไอส์แลนด ์เป็นตน้ 

 ศูนย์การค้าชุมชน หรือ Community Mall หมายถึง ศูนยก์ารคา้ท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนภายในรัศมี 3-5 
กิโลเมตร รูปแบบศูนยก์ารคา้ประเภทน้ีเป็นแบบเปิด หรือ Open Air เพ่ือสร้างบรรยากาศใหมี้ความแตกต่างจาก
ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีดา้นหนา้เปิดโล่ง และใชเ้ป็นท่ีจอดรถ โดยทัว่ไปแลว้จะมีอาคารสูง 1-3 ชั้น จ านวน 
1-3 อาคาร เช่น K-Village , Major Avenue , The Circle , The Nine , The Crystal , Asia Tique เป็นตน้ 

 

 เพื่อความสมบูรณในการวเิคราะห์ขอ้มูล ขอความกรุณาใหท่้านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตาม
ความเป็นจริง ผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบัและในการน าเสนอจะเป็นการน าเสนอใน
ภาพรวมเท่านั้น ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด 

1.  เพศ 

 (   )  ชาย   (   )  หญิง 

 

แบบสอบถามชุดท่ี................. 
  กลุ่มท่ี 1 เขตวงัทองหลาง   กลุ่มท่ี 2 เขตวฒันา 
  กลุ่มท่ี 3 เขตลาดพร้าว   กลุ่มท่ี 4 เขตบางกะปิ 
  กลุ่มท่ี 5 เขตคลองสาน   กลุ่มท่ี 6 เขตบางแค 
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2.  อาย ุ

  (   )  นอ้ยกวา่ 25 ปี  (   )  25 – 40 ปี 

 (   )  41 – 60 ปี                 (   )  มากกวา่ 60 ปี 

3.  สถานภาพ 

 (   )  โสด   (   )  สมรส           (   )  หยา่ร้าง/ม่าย/แยกกนัอยู ่

4.  ระดบัการศึกษา 

 (   )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี           (   )  สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.  อาชีพ 

 (   )  นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา   (   )  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 (   )  พนกังานบริษทัเอกชน   (   )  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

 (   )  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ....................................  

6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 (   )  10,000 บาท หรือนอ้ยกวา่  (   )  10,001 – 20,000 บาท 

 (   )  20,001 – 30,000 บาท   (   )  30,001 – 50,000 บาท 

 (   )  มากกวา่ 50,000 บาท 

 

แบบสอบถามพฤตกิรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในกรณีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ หรือ Shopping Mall 

ส่วนที ่2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ หรือ Shopping Mall ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด 

1. กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีท่านใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (   )  ซ้ือสินคา้  โปรดระบุ 

___   อาหารและเคร่ืองด่ืม  ___   ของใชใ้นครัวเรือน 

___   เส้ือผา้เคร่ืองประดบั  ___   ของตกแต่งบา้น 

___   อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………… 

 (   )  รับประทานอาหาร    (   )  ชมภาพยนตร์ 

 (   )  นดัพบปะสงัสรรค ์    (   )  ช าระค่าสินคา้/บริการ 

 (   )  เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ/ถ่ายรูปเล่น  (   )  เล่นกีฬา/ออกก าลงักาย 

 (   )  ใชบ้ริการธนาคาร    (   )  เรียนพิเศษ/รอบุตรหลานเรียนพิเศษ 

 (   )  ใชบ้ริการเสริมความงาม    (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................. ......... 
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2. ความถ่ีโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 

 (   )  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน   (   )  1 – 2 คร้ัง/เดือน 

 (   )  3 – 4 คร้ัง/เดือน   (   )  มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 

3. ส่วนใหญ่ท่านเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ วนัไหน 

 (   )  จนัทร์ – ศุกร์   (   )  เสาร์ – อาทิตย ์  (   )  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

4. ส่วนใหญ่ท่านเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ช่วงเวลาใด 

 (   )  10.00 – 12.00 น.  (   )  12.01 – 18.00 น.  (   )  18.01 – 22.00 น. 

5. ส่วนใหญ่ท่านใชเ้วลาในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เฉล่ียคร้ังละเท่าใด 

 (   )  นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  (   )  1 – 3 ชัว่โมง   (   )  มากกวา่ 3 ชัว่โมง 

6. ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ กบัผูใ้ด 

 (   )  คนเดียว   (   )  ครอบครัว/ญาติ  (   )  แฟน 

 (   )  เพื่อน   (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................  

7. ส่วนใหญ่ท่านเดินทางไปศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ดว้ยวธีิใด 

 (   )  รถยนตส่์วนตวั    (   )  รถแท็กซ่ี 

 (   )  รถโดยสารต่างๆ (รถเมล,์รถสองแถว)  (   )  รถไฟลอยฟ้า/รถไฟฟ้าใตดิ้น 

 (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................  

8. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เฉลีย่คร้ังละเท่าใด 

 (   )  ไม่เกิน 500 บาท    (   )  501 – 1,000 บาท 

 (   )  1,001 – 2,000 บาท    (   )  2,001 – 5,000 บาท 

 (   )  มากกวา่ 5,000 บาท 

9. สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่คือ 

 (   )  ใกลบ้า้น   (   )  ใกลท่ี้ท างาน   (   )  ใกลย้า่นธุรกิจ 

 (   )  ทางผา่น   (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................  
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ส่วนที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ หรือ Shopping Mall 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัด้านต่างๆ 

ระดบัความส าคญัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการ Shopping 
Mall 

น้อยทีสุ่ด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากทีสุ่ด 
5 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. ความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ 
2. ความน่าสนใจของร้านคา้และสถานบริการ 
3. ความมีช่ือเสียงของร้านคา้และสถานบริการ 
4. ความสวยทนัสมยัของสถานท่ี 
5. บรรยากาศของสถานท่ี เช่น โปร่งโล่ง ไม่คบัแคบ 
6. ความสะอาดของสถานท่ี 

     

ด้านราคา 
1. ราคาของสินคา้และบริการ 
2. ราคาอตัราค่าท่ีจอดรถ 

     

ด้านท าเลทีต่ั้ง 
1. ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั 
2. ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีท างาน 
3. ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั 
2. การสมคัรบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ รับสิทธิ    
    พิเศษต่างๆ 
3. กิจกรรมการแสดง เช่น คอนเสิร์ต,เดินแบบ 
4. กิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ 

     

ด้านกระบวนการบริการ 
1. มีการใหบ้ริการรับแจง้เร่ือง 
2. มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูล 

     

ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

1. มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส 

2. มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

3. มีการแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย 
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ส่วนที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ หรือ Shopping Mall(ต่อ) 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัด้านต่างๆ 

ระดบัความส าคญัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการ Shopping Mall 

น้อยทีสุ่ด 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากทีสุ่ด 
5 

ด้านการบริการทีผู้่ใช้บริการสัมผสัได้ 

1. มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้ า,ลิฟต,์ 

    บนัไดเล่ือน 

2. มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย  

3. สะดวกในการน ารถเขา้ออก รถไม่ติด 

     

 

 

แบบสอบถามพฤตกิรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในกรณีศูนย์การค้าชุมชน หรือ Community Mall 

ส่วนที ่2  ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน หรือ Community Mall ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด 

1.  กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีท่านใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (   )  ซ้ือสินคา้  โปรดระบุ 

___   อาหารและเคร่ืองด่ืม  ___   ของใชใ้นครัวเรือน 

___   เส้ือผา้เคร่ืองประดบั  ___   ของตกแต่งบา้น 

___   อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………… 

 (   )  รับประทานอาหาร    (   )  ชมภาพยนตร์ 

 (   )  นดัพบปะสงัสรรค ์    (   )  ช าระค่าสินคา้/บริการ 

 (   )  เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ/ถ่ายรูปเล่น  (   )  เล่นกีฬา/ออกก าลงักาย 

 (   )  ใชบ้ริการธนาคาร    (   )  เรียนพิเศษ 

 (   )  ใชบ้ริการเสริมความงาม    (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................... . 

2.  ความถ่ีโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน 

 (   )  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน    (   )  1 – 2 คร้ัง/เดือน 

 (   )  3 – 4 คร้ัง/เดือน    (   )  มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 

3.  ส่วนใหญ่ท่านเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนวนัไหน 

 (   )  จนัทร์ – ศุกร์   (   )  เสาร์ – อาทิตย ์  (   )  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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4.  ส่วนใหญ่ท่านเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนช่วงเวลาใด 

 (   )  10.00 – 12.00 น.  (   )  12.01 – 18.00 น.  (   )  18.01 – 22.00 น. 

5. ส่วนใหญ่ท่านใชเ้วลาในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเฉล่ียคร้ังละเท่าใด 

 (   )  นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง  (   )  1 – 3 ชัว่โมง   (   )  มากกวา่ 3 ชัว่โมง 

6.  ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนกบัผูใ้ด 

 (   )  คนเดียว   (   )  ครอบครัว/ญาติ  (   )  แฟน 

 (   )  เพื่อน   (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................  

7.  ส่วนใหญ่ท่านเดินทางไปศูนยก์ารคา้ชุมชนดว้ยวธีิใด 

 (   )  รถยนตส่์วนตวั    (   )  รถแท็กซ่ี 

 (   )  รถโดยสารต่างๆ (รถเมล,์รถสองแถว)  (   )  รถไฟลอยฟ้า/รถไฟฟ้าใตดิ้น 

 (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................  

8.  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเฉลีย่คร้ังละเท่าใด 

 (   )  ไม่เกิน 500 บาท    (   )  501 – 1,000 บาท 

 (   )  1,001 – 2,000 บาท    (   )  2,001 – 5,000 บาท 

 (   )  มากกวา่ 5,000 บาท 

9. สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชนคือ 

 (   )  ใกลบ้า้น   (   )  ใกลท่ี้ท างาน   (   )  ใกลย้า่นธุรกิจ 

 (   )  ทางผา่น   (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................  

 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน หรือ Community Mall 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัด้านต่างๆ 

ระดบัความส าคญัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการ Community 
Mall 

น้อยทีสุ่ด 

1 

น้อย 

2 

ปานกลาง 

3 

มาก 

4 

มากทีสุ่ด 

5 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. ความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ 
2. ความน่าสนใจของร้านคา้และสถานบริการ 
3. ความมีช่ือเสียงของร้านคา้และสถานบริการ 
4. ความสวยทนัสมยัของสถานท่ี 
5. บรรยากาศของสถานท่ี เช่น โปร่งโล่ง ไม่คบัแคบ 
6. ความสะอาดของสถานท่ี 
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ส่วนที ่3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน หรือ Community Mall(ต่อ) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัด้านต่างๆ 

ระดบัความส าคญัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการ Community Mall 

น้อยทีสุ่ด 

1 

น้อย 

2 

ปานกลาง 

3 

มาก 

4 

มากทีสุ่ด 

5 

ดา้นราคา 
1. ราคาของสินคา้และบริการ 
2. ราคาอตัราค่าท่ีจอดรถ 

     

ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
1. ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั 
2. ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีท างาน 
3. ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 

     

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
1. การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั 
2. การสมคัรบตัรสมาชิก เพื่อสะสมแตม้ รับ
สิทธิพิเศษต่างๆ 
3. กิจกรรมการแสดง เช่น คอนเสิร์ต,เดินแบบ 
4. กิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ 

     

ดา้นกระบวนการบริการ 
1. มีการใหบ้ริการรับแจง้เร่ือง 
2. มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูล 

     

ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
1. มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส 
2. มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 
3. มีการแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย 

     

ดา้นการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการสมัผสัได ้
1. มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้ า,
ลิฟต,์ บนัไดเล่ือน 
2. มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
3. สะดวกในการน ารถเขา้ออก รถไม่ติด 

     

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ตารางผนวกที ่1 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.955 46 
 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

 
Cronbach's Alpha 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 
Cronbach's Alpha 
ศูนยก์ารคา้ชุชมชน 

1. ความหลากหลายของร้านคา้และสถานบริการ 0.954 0.955 
2. ความน่าสนใจของร้านคา้และสถานบริการ 0.954 0.954 
3. ความมีช่ือเสียงของร้านคา้และสถานบริการ 0.955 0.954 
4. ความสวยทนัสมยัของสถานท่ี 0.955 0.954 
5. บรรยากาศของสถานท่ี เช่น โปร่งโล่ง ไม่คบัแคบ 0.955 0.953 
6. ความสะอาดของสถานท่ี 0.954 0.954 
7. ราคาของสินคา้และบริการ 0.955 0.954 
8. ราคาอตัราค่าท่ีจอดรถ 0.954 0.954 
9. ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั 0.954 0.954 
10. ตั้งอยูใ่กลก้บัท่ีท างาน 0.954 0.954 
11. ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 0.954 0.954 
12. การลดราคา การแลกของ การแจกของรางวลั 0.954 0.954 
13. การสมคัรบตัรสมาชิก เพ่ือสะสมแตม้ รับสิทธิพิเศษต่างๆ 0.955 0.955 
14. กิจกรรมการแสดง เช่น คอนเสิร์ต,เดินแบบ 0.955 0.955 
15. กิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ 0.954 0.955 
16. มีการใหบ้ริการรับแจง้เร่ือง 0.953 0.954 
17. มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูล 0.953 0.954 
18. มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส 0.953 0.954 
19. มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 0.954 0.954 
20. มีการแต่งกายท่ีดี สุภาพ เรียบร้อย 0.954 0.954 
21. มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้ า,ลิฟต,์บนัไดเล่ือน 0.954 0.954 
22. มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย  0.953 0.954 
23. สะดวกในการน ารถเขา้ออก รถไม่ติด 0.954 0.954 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าต่างๆ ทางสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางผนวกที ่2 ค่าต่างๆ ท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐาน (ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่) 
 

 
ปัจจยัส่วน ความถ่ีในการใชบ้ริการ (หน่วย : ต่อเดือน) ค่าสถิติ 

  บุคคล 
นอ้ยกวา่

1คร้ัง 
1-2คร้ัง 3-4คร้ัง 

มากกวา่
4คร้ัง 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 14 31 68 87 200 0.466 0.926 

  
7.0% 15.5% 34.0% 43.5% 100.0% 

  
 

หญิง 13 28 74 85 200 
  

  
6.5% 14.0% 37.0% 42.5% 100.0% 

  
 

รวม 27 59 142 172 400 
  

    6.8% 14.8% 35.5% 43.0% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 

 
15 48 47 110 262.011 0.000* 

   
13.6% 43.6% 42.7% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 
 

14 76 120 210 
  

   
6.7% 36.2% 57.1% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 24 10 11 
 

45 
  

  
53.3% 22.2% 24.4% 

 
100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 3 20 7 5 35 
  

  
8.6% 57.1% 20.0% 14.3% 100.0% 

  
 

รวม 27 59 142 172 400 
  

    6.8% 14.8% 35.5% 43.0% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

5 40 102 131 278 37.153 0.000* 

  
1.8% 14.4% 36.7% 47.1% 100.0% 

  
 

สมรส 22 19 40 41 122 
  

  
18.0% 15.6% 32.8% 33.6% 100.0% 

  
 

รวม 27 59 142 172 400 
  

    6.8% 14.8% 35.5% 43.0% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 34 48 48 133 23.991 0.000* 

  
2.3% 25.6% 36.1% 36.1% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 24 25 94 124 267 
  

  
9.0% 9.4% 35.2% 46.4% 100.0% 

  
 

รวม 27 59 142 172 400 
  

    6.8% 14.8% 35.5% 43.0% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ความถ่ีในการใชบ้ริการ (หน่วย : ต่อเดือน) ค่าสถิติ 

  บุคคล 
นอ้ยกวา่
1คร้ัง 

1-2คร้ัง 3-4คร้ัง 
มากกวา่
4คร้ัง 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

15 48 47 110 117.802 0.000* 

   
13.6% 43.6% 42.7% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

20 10 8 15 53 
  

  
37.7% 18.9% 15.1% 28.3% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 2 16 67 87 172 
  

  
1.2% 9.3% 39.0% 50.6% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

5 18 19 23 65 
  

  
7.7% 27.7% 29.2% 35.4% 100.0% 

  
 

รวม 27 59 142 172 400 
  

    6.8% 14.8% 35.5% 43.0% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 

 
15 40 23 78 53.722 0.000* 

(บาท) 
  

19.2% 51.3% 29.5% 100.0% 
  

 
10,001-20,000 9 13 23 69 114 

  
  

7.9% 11.4% 20.2% 60.5% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 14 22 33 30 99 

  
  

14.1% 22.2% 33.3% 30.3% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 4 9 46 50 109 

  
  

3.7% 8.3% 42.2% 45.9% 100.0% 
  

 
รวม 27 59 142 172 400 

  
    6.8% 14.8% 35.5% 43.0% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน วนัท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

  บุคคล 
วนัจนัทร์-
ศุกร์ 

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 131 69 200 0.044 0.834 

  
65.5% 34.5% 100.0% 

  
 

หญิง 129 71 200 
  

  
64.5% 35.5% 100.0% 

  
 

รวม 260 140 400 
  

    65.0% 35.0% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 85 25 110 68.882 0.000* 

  
77.3% 22.7% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 153 57 210 
  

  
72.9% 27.1% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 7 38 45 
  

  
15.6% 84.4% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 15 20 35 
  

  
42.9% 57.1% 100.0% 

  
 

รวม 260 140 400 
  

    65.0% 35.0% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

188 90 278 2.763 0.096 

  
67.6% 32.4% 100.0% 

  
 

สมรส 72 50 122 
  

  
59.0% 41.0% 100.0% 

  
 

รวม 260 140 400 
  

    65.0% 35.0% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 85 48 133 0.104 0.747 

  
63.9% 36.1% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 175 92 267 
  

  
65.5% 34.5% 100.0% 

  
 

รวม 260 140 400 
  

    65.0% 35.0% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน วนัท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

  บุคคล 
วนัจนัทร์-
ศุกร์ 

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

85 25 110 159.122 0.000* 

  
77.3% 22.7% 100.0% 

  

 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3 50 53 
  

  
5.7% 94.3% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 151 21 172 
  

  
87.8% 12.2% 100.0% 

  
 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 21 44 65 
  

  
32.3% 67.7% 100.0% 

  
 

รวม 260 140 400 
  

    65.0% 35.0% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 53 25 78 1.254 0.740 
(บาท) 

 
67.9% 32.1% 100.0% 

  
 

10,001-20,000 73 41 114 
  

  
64.0% 36.0% 100.0% 

  
 

20,001-30,000 67 32 99 
  

  
67.7% 32.3% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 30,000 67 42 109 
  

  
61.5% 38.5% 100.0% 

  
 

รวม 260 140 400 
  

    65.0% 35.0% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 10.00-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-22.00 น. รวม 
 Sig. 

เพศ ชาย 10 69 121 200 7.872 0.020* 

  
5.0% 34.5% 60.5% 100.0% 

  
 

หญิง 10 44 146 200 
  

  
5.0% 22.0% 73.0% 100.0% 

  
 

รวม 20 113 267 400 
  

    5.0% 28.3% 66.8% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 

 
40 70 110 264.838 0.000* 

   
36.4% 63.6% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 
 

43 167 210 
  

   
20.5% 79.5% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 
 

30 15 45 
  

   
66.7% 33.3% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 20 
 

15 35 
  

  
57.1% 

 
42.9% 100.0% 

  
 

รวม 20 113 267 400 
  

    5.0% 28.3% 66.8% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

20 74 184 278 9.679 0.008* 

  
7.2% 26.6% 66.2% 100.0% 

  
 

สมรส 
 

39 83 122 
  

   
32.0% 68.0% 100.0% 

  
 

รวม 20 113 267 400 
  

    5.0% 28.3% 66.8% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 20 42 71 133 46.265 0.000* 

  
15.0% 31.6% 53.4% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 
 

71 196 267 
  

   
26.6% 73.4% 100.0% 

  
 

รวม 20 113 267 400 
  

    5.0% 28.3% 66.8% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 10.00-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-22.00 น. รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

40 70 110 200.109 0.000* 

   
36.4% 63.6% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

 
39 14 53 

  

   
73.6% 26.4% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 
 

16 156 172 
  

   
9.3% 90.7% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

20 18 27 65 
  

  
30.8% 27.7% 41.5% 100.0% 

  
 

รวม 20 113 267 400 
  

    5.0% 28.3% 66.8% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 

 
22 56 78 15.940 0.014* 

(บาท) 
  

28.2% 71.8% 100.0% 
  

 
10,001-20,000 8 44 62 114 

  
  

7.0% 38.6% 54.4% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 6 20 73 99 

  
  

6.1% 20.2% 73.7% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 6 27 76 109 

  
  

5.5% 24.8% 69.7% 100.0% 
  

 
รวม 20 113 267 400 

  
    5.0% 28.3% 66.8% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง 

1-3 ชัว่โมง 
มากกวา่ 3 
ชัว่โมง 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 20 115 65 200 0.330 0.848 

  
10.0% 57.5% 32.5% 100.0% 

  
 

หญิง 18 112 70 200 
  

  
9.0% 56.0% 35.0% 100.0% 

  
 

รวม 38 227 135 400 
  

    9.5% 56.8% 33.8% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 

 
53 57 110 365.930 0.000* 

   
48.2% 51.8% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 
 

132 78 210 
  

   
62.9% 37.1% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 38 7 
 

45 
  

  
84.4% 15.6% 

 
100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 
 

35 
 

35 
  

   
100.0% 

 
100.0% 

  
 

รวม 38 227 135 400 
  

    9.5% 56.8% 33.8% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

2 158 118 278 94.396 0.000* 

  
0.7% 56.8% 42.4% 100.0% 

  
 

สมรส 36 69 17 122 
  

  
29.5% 56.6% 13.9% 100.0% 

  
 

รวม 38 227 135 400 
  

    9.5% 56.8% 33.8% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 
73 60 133 26.673 0.000* 

   
54.9% 45.1% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 38 154 75 267 
  

  
14.2% 57.7% 28.1% 100.0% 

  
 

รวม 38 227 135 400 
  

    9.5% 56.8% 33.8% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง 

1-3 ชัว่โมง 
มากกวา่ 3 
ชัว่โมง 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

53 57 110 171.272 0.000* 

   
48.2% 51.8% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

27 3 23 53 
  

  
50.9% 5.7% 43.4% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 8 130 34 172 
  

  
4.7% 75.6% 19.8% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

3 41 21 65 
  

  
4.6% 63.1% 32.3% 100.0% 

  
 

รวม 38 227 135 400 
  

    9.5% 56.8% 33.8% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 

 
53 25 78 85.678 0.000* 

(บาท) 
  

67.9% 32.1% 100.0% 
  

 
10,001-20,000 11 36 67 114 

  
  

9.6% 31.6% 58.8% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 23 65 11 99 

  
  

23.2% 65.7% 11.1% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 4 73 32 109 

  
  

3.7% 67.0% 29.4% 100.0% 
  

 
รวม 38 227 135 400 

  
    9.5% 56.8% 33.8% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน บุคคลท่ีมาใชบ้ริการร่วมกบัผูบ้ริโภค ค่าสถิติ   

  บุคคล คนเดียว 
ครอบครัว/
ญาติ 

แฟน เพื่อน รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 25 29 48 98 200 5.870 0.118 

  
12.5% 14.5% 24.0% 49.0% 100.0% 

  
 

หญิง 15 19 54 112 200 
  

  
7.5% 9.5% 27.0% 56.0% 100.0% 

  
 

รวม 40 48 102 210 400 
  

    10.0% 12.0% 25.5% 52.5% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 

   
110 110 340.695 0.000* 

     
100.0% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 33 5 72 100 210 
  

  
15.7% 2.4% 34.3% 47.6% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 7 15 23 
 

45 
  

  
15.6% 33.3% 51.1% 

 
100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 
 

28 7 
 

35 
  

   
80.0% 20.0% 

 
100.0% 

  
 

รวม 40 48 102 210 400 
  

    10.0% 12.0% 25.5% 52.5% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

34 23 34 187 278 115.878 0.000* 

  
12.2% 8.3% 12.2% 67.3% 100.0% 

  
 

สมรส 6 25 68 23 122 
  

  
4.9% 20.5% 55.7% 18.9% 100.0% 

  
 

รวม 40 48 102 210 400 
  

    10.0% 12.0% 25.5% 52.5% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 
20 

 
113 133 112.261 0.000* 

   
15.0% 

 
85.0% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 40 28 102 97 267 
  

  
15.0% 10.5% 38.2% 36.3% 100.0% 

  
 

รวม 40 48 102 210 400 
  

    10.0% 12.0% 25.5% 52.5% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน บุคคลท่ีมาใชบ้ริการร่วมกบัผูบ้ริโภค ค่าสถิติ   

  บุคคล คนเดียว 
ครอบครัว/
ญาติ 

แฟน เพื่อน รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา    

110 110 196.223 0.000* 

     
100.0% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

6 6 16 25 53 
  

  
11.3% 11.3% 30.2% 47.2% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 30 16 74 52 172 
  

  
17.4% 9.3% 43.0% 30.2% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

4 26 12 23 65 
  

  
6.2% 40.0% 18.5% 35.4% 100.0% 

  
 

รวม 40 48 102 210 400 
  

    10.0% 12.0% 25.5% 52.5% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000    78 78 161.653 0.000* 
(บาท 

 
   100.0% 100.0%   

 
10,001-20,000  4 11 17 82 114   

  
3.5% 9.6% 14.9% 71.9% 100.0%   

 
20,001-30,000 16 21 44 18 99   

  
16.2% 21.2% 44.4% 18.2% 100.0%   

 
มากกวา่ 30,000 20 16 41 32 109   

  
18.3% 14.7% 37.6% 29.4% 100.0%   

 
รวม 40 48 102 210 400   

    10.0% 12.0% 25.5% 52.5% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน การเดินทางมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 
รถยนต์
ส่วนตวั 

รถโดยสาร 
รถไฟฟ้า/
รถใตดิ้น 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 109 49 42 200 0.193 0.908 

  
54.5% 24.5% 21.0% 100.0% 

  
 

หญิง 113 48 39 200 
  

  
56.5% 24.0% 19.5% 100.0% 

  
 

รวม 222 97 81 400 
  

    55.5% 24.3% 20.3% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 

 
53 57 110 340.758 0.000* 

   
48.2% 51.8% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 180 6 24 210 
  

  
85.7% 2.9% 11.4% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 7 38 
 

45 
  

  
15.6% 84.4% 

 
100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 35 
  

35 
  

  
100.0% 

  
100.0% 

  
 

รวม 222 97 81 400 
  

    55.5% 24.3% 20.3% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

148 55 75 278 28.714 0.000* 

  
53.2% 19.8% 27.0% 100.0% 

  
 

สมรส 74 42 6 122 
  

  
60.7% 34.4% 4.9% 100.0% 

  
 

รวม 222 97 81 400 
  

    55.5% 24.3% 20.3% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 23 53 57 133 122.690 0.000* 

  
17.3% 39.8% 42.9% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 199 44 24 267 
  

  
74.5% 16.5% 9.0% 100.0% 

  
 

รวม 222 97 81 400 
  

    55.5% 24.3% 20.3% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน การเดินทางมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 
รถยนต์
ส่วนตวั 

รถโดยสาร 
รถไฟฟ้า/
รถใตดิ้น 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

53 57 110 254.320 0.000* 

   
48.2% 51.8% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

24 29 
 

53 
  

  
45.3% 54.7% 

 
100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 139 10 23 172 
  

  
80.8% 5.8% 13.4% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

59 5 1 65 
  

  
90.8% 7.7% 1.5% 100.0% 

  
 

รวม 222 97 81 400 
  

    55.5% 24.3% 20.3% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 

 
53 25 78 220.614 0.000* 

(บาท) 
  

67.9% 32.1% 100.0% 
  

 
10,001-20,000 58 11 45 114 

  
  

50.9% 9.6% 39.5% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 59 29 11 99 

  
  

59.6% 29.3% 11.1% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 105 4 

 
109 

  
  

96.3% 3.7% 
 

100.0% 
  

 
รวม 222 97 81 400 

  
    55.5% 24.3% 20.3% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ (บาท) ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 
500 

501-
1,000 

1,001-
2,000 

2,001-
5,000 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 43 69 68 20 200 0.508 0.917 

  
21.5% 34.5% 34.0% 10.0% 100.0% 

  
 

หญิง 48 70 64 18 200 
  

  
24.0% 35.0% 32.0% 9.0% 100.0% 

  
 

รวม 91 139 132 38 400 
  

    22.8% 34.8% 33.0% 9.5% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 85 25 

  
110 647.925 0.000* 

  
77.3% 22.7% 

  
100.0% 

  
 

25-40 ปี 6 114 90 
 

210 
  

  
2.9% 54.3% 42.9% 

 
100.0% 

  
 

41-60 ปี 
  

7 38 45 
  

    
15.6% 84.4% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 
  

35 
 

35 
  

    
100.0% 

 
100.0% 

  
 

รวม 91 139 132 38 400 
  

    22.8% 34.8% 33.0% 9.5% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

85 116 75 2 278 121.289 0.000* 

  
30.6% 41.7% 27.0% 0.7% 100.0% 

  
 

สมรส 6 23 57 36 122 
  

  
4.9% 18.9% 46.7% 29.5% 100.0% 

  
 

รวม 91 139 132 38 400 
  

    22.8% 34.8% 33.0% 9.5% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 85 28 20 

 
133 197.544 0.000* 

  
63.9% 21.1% 15.0% 

 
100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 6 111 112 38 267 
  

  
2.2% 41.6% 41.9% 14.2% 100.0% 

  
 

รวม 91 139 132 38 400 
  

    22.8% 34.8% 33.0% 9.5% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ (บาท) ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 
500 

501-
1,000 

1,001-
2,000 

2,001-
5,000 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

85 25 
  

110 473.887 0.000* 

  
77.3% 22.7% 

  
100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

2 23 1 27 53 
  

  
3.8% 43.4% 1.9% 50.9% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 2 90 72 8 172 
  

  
1.2% 52.3% 41.9% 4.7% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

2 1 59 3 65 
  

  
3.1% 1.5% 90.8% 4.6% 100.0% 

  
 

รวม 91 139 132 38 400 
  

    22.8% 34.8% 33.0% 9.5% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 53 25 

  
78 378.928 0.000* 

(บาท) 
 

67.9% 32.1% 
  

100.0% 
  

 
10,001-20,000 32 63 8 11 114 

  
  

28.1% 55.3% 7.0% 9.6% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 6 50 20 23 99 

  
  

6.1% 50.5% 20.2% 23.2% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 

 
1 104 4 109 

  
   

0.9% 95.4% 3.7% 100.0% 
  

 
รวม 91 139 132 38 400 

  
    22.8% 34.8% 33.0% 9.5% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล ใกลบ้า้น 
ใกลท่ี้
ท างาน 

ใกลย้า่น
ธุรกิจ 

ทางผา่น รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 45 74 12 69 200 0.332 0.954 

  
22.5% 37.0% 6.0% 34.5% 100.0% 

  
 

หญิง 49 70 11 70 200 
  

  
24.5% 35.0% 5.5% 35.0% 100.0% 

  
 

รวม 94 144 23 139 400 
  

    23.5% 36.0% 5.8% 34.8% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 25 

  
85 110 376.541 0.000* 

  
22.7% 

  
77.3% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 53 99 4 54 210 
  

  
25.2% 47.1% 1.9% 25.7% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 
 

45 
  

45 
  

   
100.0% 

  
100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 16 
 

19 
 

35 
  

  
45.7% 

 
54.3% 

 
100.0% 

  
 

รวม 94 144 23 139 400 
  

    23.5% 36.0% 5.8% 34.8% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

83 87 5 103 278 47.413 0.000* 

  
29.9% 31.3% 1.8% 37.1% 100.0% 

  
 

สมรส 11 57 18 36 122 
  

  
9.0% 46.7% 14.8% 29.5% 100.0% 

  
 

รวม 94 144 23 139 400 
  

    23.5% 36.0% 5.8% 34.8% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 44 

 
4 85 133 130.877 0.000* 

  
33.1% 

 
3.0% 63.9% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 50 144 19 54 267 
  

  
18.7% 53.9% 7.1% 20.2% 100.0% 

  
 

รวม 94 144 23 139 400 
  

    23.5% 36.0% 5.8% 34.8% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล ใกลบ้า้น 
ใกลท่ี้
ท างาน 

ใกลย้า่น
ธุรกิจ 

ทางผา่น รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

25 
  

85 110 224.277 0.000* 

  
22.7% 

  
77.3% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

22 27 1 3 53 
  

  
41.5% 50.9% 1.9% 5.7% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 11 101 17 43 172 
  

  
6.4% 58.7% 9.9% 25.0% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

36 16 5 8 65 
  

  
55.4% 24.6% 7.7% 12.3% 100.0% 

  
 

รวม 94 144 23 139 400 
  

    23.5% 36.0% 5.8% 34.8% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 25 

  
53 78 130.920 0.000* 

(บาท) 
 

32.1% 
  

67.9% 100.0% 
  

 
10,001-20,000 29 39 1 45 114 

  
  

25.4% 34.2% 0.9% 39.5% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 5 63 14 17 99 

  
  

5.1% 63.6% 14.1% 17.2% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 35 42 8 24 109 

  
  

32.1% 38.5% 7.3% 22.0% 100.0% 
  

 
รวม 94 144 23 139 400 

  
    23.5% 36.0% 5.8% 34.8% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 ค่าต่างๆ ท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐาน (ศูนยก์ารคา้ชุมชน) 
 

 
ปัจจยัส่วน ความถ่ีในการใชบ้ริการ (หน่วย : ต่อเดือน) ค่าสถิติ 

  บุคคล 
นอ้ยกวา่1
คร้ัง 

1-2คร้ัง 3-4คร้ัง 
มากกวา่
4คร้ัง 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 14 100 77 9 200 0.277 0.964 

  
7.0% 50.0% 38.5% 4.5% 100.0% 

  
 

หญิง 13 105 74 8 200 
  

  
6.5% 52.5% 37.0% 4.0% 100.0% 

  
 

รวม 27 205 151 17 400 
  

    6.8% 51.3% 37.8% 4.3% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 3 63 40 4 110 26.552 0.002* 

  
2.7% 57.3% 36.4% 3.6% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 9 108 84 9 210 
  

  
4.3% 51.4% 40.0% 4.3% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 10 19 14 2 45 
  

  
22.2% 42.2% 31.1% 4.4% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 5 15 13 2 35 
  

  
14.3% 42.9% 37.1% 5.7% 100.0% 

  
 

รวม 27 205 151 17 400 
  

    6.8% 51.3% 37.8% 4.3% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

10 163 96 9 278 27.816 0.000* 

  
3.6% 58.6% 34.5% 3.2% 100.0% 

  
 

สมรส 17 42 55 8 122 
  

  
13.9% 34.4% 45.1% 6.6% 100.0% 

  
 

รวม 27 205 151 17 400 
  

    6.8% 51.3% 37.8% 4.3% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 77 45 5 133 4.118a 0.249 

  
4.5% 57.9% 33.8% 3.8% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 21 128 106 12 267 
  

  
7.9% 47.9% 39.7% 4.5% 100.0% 

  
 

รวม 27 205 151 17 400 
  

    6.8% 51.3% 37.8% 4.3% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ความถ่ีในการใชบ้ริการ (หน่วย : ต่อเดือน) ค่าสถิติ 

  บุคคล 
นอ้ยกวา่1
คร้ัง 

1-2คร้ัง 3-4คร้ัง 
มากกวา่
4คร้ัง 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

3 63 40 4 110 11.707 0.230 

  
2.7% 57.3% 36.4% 3.6% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

5 28 19 1 53 
  

  
9.4% 52.8% 35.8% 1.9% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 10 87 66 9 172 
  

  
5.8% 50.6% 38.4% 5.2% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

9 27 26 3 65 
  

  
13.8% 41.5% 40.0% 4.6% 100.0% 

  
 

รวม 27 205 151 17 400 
  

    6.8% 51.3% 37.8% 4.3% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 2 46 26 4 78 12.152 0.205 
(บาท) 

 
2.6% 59.0% 33.3% 5.1% 100.0% 

  
 

10,001-20,000 6 66 39 3 114 
  

  
5.3% 57.9% 34.2% 2.6% 100.0% 

  
 

20,001-30,000 8 46 42 3 99 
  

  
8.1% 46.5% 42.4% 3.0% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 30,000 11 47 44 7 109 
  

  
10.1% 43.1% 40.4% 6.4% 100.0% 

  
 

รวม 27 205 151 17 400 
  

    6.8% 51.3% 37.8% 4.3% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน วนัท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

  บุคคล วนัจนัทร์-ศุกร์ 
วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 9 191 200 0.623 0.430 

  
4.5% 95.5% 100.0% 

  
 

หญิง 6 194 200 
  

  
3.0% 97.0% 100.0% 

  
 

รวม 15 385 400 
  

    3.8% 96.3% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 

 
110 110 54.207 0.000* 

   
100.0% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 1 209 210 
  

  
0.5% 99.5% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 9 36 45 
  

  
20.0% 80.0% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 5 30 35 
  

  
14.3% 85.7% 100.0% 

  
 

รวม 15 385 400 
  

    3.8% 96.3% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

3 275 278 18.014 0.000* 

  
1.1% 98.9% 100.0% 

  
 

สมรส 12 110 122 
  

  
9.8% 90.2% 100.0% 

  
 

รวม 15 385 400 
  

    3.8% 96.3% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 130 133 1.233 0.267 

  
2.3% 97.7% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 12 255 267 
  

  
4.5% 95.5% 100.0% 

  
 

รวม 15 385 400 
  

    3.8% 96.3% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน วนัท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

  บุคคล วนัจนัทร์-ศุกร์ 
วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา  

110 110 9.234 0.026* 

   
100.0% 100.0% 

  

 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

4 49 53 
  

  
7.5% 92.5% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 6 166 172 
  

  
3.5% 96.5% 100.0% 

  
 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 5 60 65 
  

  
7.7% 92.3% 100.0% 

  
 

รวม 15 385 400 
  

    3.8% 96.3% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 

 
78 78 5.828 0.120 

(บาท) 
  

100.0% 100.0% 
  

 
10,001-20,000 3 111 114 

  
  

2.6% 97.4% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 6 93 99 

  
  

6.1% 93.9% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 6 103 109 

  
  

5.5% 94.5% 100.0% 
  

 
รวม 15 385 400 

  
    3.8% 96.3% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

  บุคคล 10.00-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-22.00 น. รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 5 123 72 200 1.839 0.399 

  
2.5% 61.5% 36.0% 100.0% 

  
 

หญิง 7 110 83 200 
  

  
3.5% 55.0% 41.5% 100.0% 

  
 

รวม 12 233 155 400 
  

    3.0% 58.3% 38.8% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 3 65 42 110 8.789 0.186 

  
2.7% 59.1% 38.2% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 8 111 91 210 
  

  
3.8% 52.9% 43.3% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 1 32 12 45 
  

  
2.2% 71.1% 26.7% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 
 

25 10 35 
  

   
71.4% 28.6% 100.0% 

  
 

รวม 12 233 155 400 
  

    3.0% 58.3% 38.8% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

7 155 116 278 3.764 0.152 

  
2.5% 55.8% 41.7% 100.0% 

  
 

สมรส 5 78 39 122 
  

  
4.1% 63.9% 32.0% 100.0% 

  
 

รวม 12 233 155 400 
  

    3.0% 58.3% 38.8% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 79 51 133 0.422 0.810 

  
2.3% 59.4% 38.3% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 9 154 104 267 
  

  
3.4% 57.7% 39.0% 100.0% 

  
 

รวม 12 233 155 400 
  

    3.0% 58.3% 38.8% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ 

  บุคคล 10.00-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-22.00 น. รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

3 65 42 110 7.914 0.244 

  
2.7% 59.1% 38.2% 100.0% 

  

 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

1 31 21 53 
  

  
1.9% 58.5% 39.6% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 4 93 75 172 
  

  
2.3% 54.1% 43.6% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

4 44 17 65 
  

  
6.2% 67.7% 26.2% 100.0% 

  
 

รวม 12 233 155 400 
  

    3.0% 58.3% 38.8% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 2 47 29 78 2.574 0.860 
(บาท) 

 
2.6% 60.3% 37.2% 100.0% 

  
 

10,001-20,000 3 62 49 114 
  

  
2.6% 54.4% 43.0% 100.0% 

  
 

20,001-30,000 2 59 38 99 
  

  
2.0% 59.6% 38.4% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 30,000 5 65 39 109 
  

  
4.6% 59.6% 35.8% 100.0% 

  
 

รวม 12 233 155 400 
  

    3.0% 58.3% 38.8% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง 

1-3 ชัว่โมง 
มากกวา่ 3 
ชัว่โมง 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 14 123 63 200 0.531 0.767 

  
7.0% 61.5% 31.5% 100.0% 

  
 

หญิง 13 130 57 200 
  

  
6.5% 65.0% 28.5% 100.0% 

  
 

รวม 27 253 120 400 
  

    6.8% 63.3% 30.0% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 3 72 35 110 26.290 0.000* 

  
2.7% 65.5% 31.8% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 9 140 61 210 
  

  
4.3% 66.7% 29.0% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 10 23 12 45 
  

  
22.2% 51.1% 26.7% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 5 18 12 35 
  

  
14.3% 51.4% 34.3% 100.0% 

  
 

รวม 27 253 120 400 
  

    6.8% 63.3% 30.0% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

10 179 89 278 14.843 0.001* 

  
3.6% 64.4% 32.0% 100.0% 

  
 

สมรส 17 74 31 122 
  

  
13.9% 60.7% 25.4% 100.0% 

  
 

รวม 27 253 120 400 
  

    6.8% 63.3% 30.0% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 83 44 133 2.133 0.344 

  
4.5% 62.4% 33.1% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 21 170 76 267 
  

  
7.9% 63.7% 28.5% 100.0% 

  
 

รวม 27 253 120 400 
  

    6.8% 63.3% 30.0% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง 

1-3 ชัว่โมง 
มากกวา่ 3 
ชัว่โมง 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

3 72 35 110 9.465 0.149 

  
2.7% 65.5% 31.8% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

5 31 17 53 
  

  
9.4% 58.5% 32.1% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 10 113 49 172 
  

  
5.8% 65.7% 28.5% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

9 37 19 65 
  

  
13.8% 56.9% 29.2% 100.0% 

  
 

รวม 27 253 120 400 
  

    6.8% 63.3% 30.0% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 2 53 23 78 12.034 0.061 
(บาท) 

 
2.6% 67.9% 29.5% 100.0% 

  
 

10,001-20,000 6 69 39 114 
  

  
5.3% 60.5% 34.2% 100.0% 

  
 

20,001-30,000 8 55 36 99 
  

  
8.1% 55.6% 36.4% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 30,000 11 76 22 109 
  

  
10.1% 69.7% 20.2% 100.0% 

  
 

รวม 27 253 120 400 
  

    6.8% 63.3% 30.0% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน บุคคลท่ีมาใชบ้ริการร่วมกบัผูบ้ริโภค ค่าสถิติ   

  บุคคล คนเดียว 
ครอบครัว/
ญาติ 

แฟน เพื่อน รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 14 84 50 52 200 0.684 0.877 

  
7.0% 42.0% 25.0% 26.0% 100.0% 

  
 

หญิง 13 91 50 46 200 
  

  
6.5% 45.5% 25.0% 23.0% 100.0% 

  
 

รวม 27 175 100 98 400 
  

    6.8% 43.8% 25.0% 24.5% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 3 35 10 62 110 113.891 0.000* 

  
2.7% 31.8% 9.1% 56.4% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 9 100 65 36 210 
  

  
4.3% 47.6% 31.0% 17.1% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 10 21 14 0 45 
  

  
22.2% 46.7% 31.1% 0.0% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 5 19 11 0 35 
  

  
14.3% 54.3% 31.4% 0.0% 100.0% 

  
 

รวม 27 175 100 98 400 
  

    6.8% 43.8% 25.0% 24.5% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

10 125 53 90 278 49.640 0.000* 

  
3.6% 45.0% 19.1% 32.4% 100.0% 

  
 

สมรส 17 50 47 8 122 
  

  
13.9% 41.0% 38.5% 6.6% 100.0% 

  
 

รวม 27 175 100 98 400 
  

    6.8% 43.8% 25.0% 24.5% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 52 13 62 133 60.721 0.000* 

  
4.5% 39.1% 9.8% 46.6% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 21 123 87 36 267 
  

  
7.9% 46.1% 32.6% 13.5% 100.0% 

  
 

รวม 27 175 100 98 400 
  

    6.8% 43.8% 25.0% 24.5% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน บุคคลท่ีมาใชบ้ริการร่วมกบัผูบ้ริโภค ค่าสถิติ   

  บุคคล คนเดียว 
ครอบครัว/
ญาติ 

แฟน เพื่อน รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

3 35 10 62 110 94.232 0.000* 

  
2.7% 31.8% 9.1% 56.4% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

5 27 17 4 53 
  

  
9.4% 50.9% 32.1% 7.5% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 10 81 53 28 172 
  

  
5.8% 47.1% 30.8% 16.3% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

9 32 20 4 65 
  

  
13.8% 49.2% 30.8% 6.2% 100.0% 

  
 

รวม 27 175 100 98 400 
  

    6.8% 43.8% 25.0% 24.5% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 2 28 7 41 78 66.440 0.000* 
(บาท) 

 
2.6% 35.9% 9.0% 52.6% 100.0% 

  
 

10,001-20,000 6 48 26 34 114 
  

  
5.3% 42.1% 22.8% 29.8% 100.0% 

  
 

20,001-30,000 8 46 27 18 99 
  

  
8.1% 46.5% 27.3% 18.2% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 30,000 11 53 40 5 109 
  

  
10.1% 48.6% 36.7% 4.6% 100.0% 

  
 

รวม 27 175 100 98 400 
  

    6.8% 43.8% 25.0% 24.5% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน การเดินทางมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล รถยนตส่์วนตวั แท๊กซ่ี รถโดยสาร รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 127 57 16 200 1.909 0.385 

  
63.5% 28.5% 8.0% 100.0% 

  
 

หญิง 137 53 10 200 
  

  
68.5% 26.5% 5.0% 100.0% 

  
 

รวม 264 110 26 400 
  

    66.0% 27.5% 6.5% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 44 65 1 110 122.013 0.000* 

  
40.0% 59.1% 0.9% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 159 44 7 210 
  

  
75.7% 21.0% 3.3% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 32 1 12 45 
  

  
71.1% 2.2% 26.7% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 29 
 

6 35 
  

  
82.9% 

 
17.1% 100.0% 

  
 

รวม 264 110 26 400 
  

    66.0% 27.5% 6.5% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

171 97 10 278 32.711 0.000* 

  
61.5% 34.9% 3.6% 100.0% 

  
 

สมรส 93 13 16 122 
  

  
76.2% 10.7% 13.1% 100.0% 

  
 

รวม 264 110 26 400 
  

    66.0% 27.5% 6.5% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 63 65 5 133 45.877 0.000* 

  
47.4% 48.9% 3.8% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 201 45 21 267 
  

  
75.3% 16.9% 7.9% 100.0% 

  
 

รวม 264 110 26 400 
  

    66.0% 27.5% 6.5% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน การเดินทางมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล รถยนตส่์วนตวั แท๊กซ่ี รถโดยสาร รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

44 65 1 110 82.057 0.000* 

  
40.0% 59.1% 0.9% 100.0% 

  

 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

41 5 7 53 
  

  
77.4% 9.4% 13.2% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 128 32 12 172 
  

  
74.4% 18.6% 7.0% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

51 8 6 65 
  

  
78.5% 12.3% 9.2% 100.0% 

  
 

รวม 264 110 26 400 
  

    66.0% 27.5% 6.5% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 34 43 1 78 54.187 0.000* 
(บาท) 

 
43.6% 55.1% 1.3% 100.0% 

  
 

10,001-20,000 69 37 8 114 
  

  
60.5% 32.5% 7.0% 100.0% 

  
 

20,001-30,000 70 20 9 99 
  

  
70.7% 20.2% 9.1% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 30,000 91 10 8 109 
  

  
83.5% 9.2% 7.3% 100.0% 

  
 

รวม 264 110 26 400 
  

    66.0% 27.5% 6.5% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ (บาท) ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 
500 

501-
1,000 

1,001-
2,000 

2,001-
5,000 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 5 68 96 31 200 2.107 0.550 

  
2.5% 34.0% 48.0% 15.5% 100.0% 

  
 

หญิง 7 56 107 30 200 
  

  
3.5% 28.0% 53.5% 15.0% 100.0% 

  
 

รวม 12 124 203 61 400 
  

    3.0% 31.0% 50.8% 15.3% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 3 63 14 30 110 94.197 0.000* 

  
2.7% 57.3% 12.7% 27.3% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 8 43 137 22 210 
  

  
3.8% 20.5% 65.2% 10.5% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 1 12 27 5 45 
  

  
2.2% 26.7% 60.0% 11.1% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 
 

6 25 4 35 
  

   
17.1% 71.4% 11.4% 100.0% 

  
 

รวม 12 124 203 61 400 
  

    3.0% 31.0% 50.8% 15.3% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

7 100 121 50 278 21.820 0.000* 

  
2.5% 36.0% 43.5% 18.0% 100.0% 

  
 

สมรส 5 24 82 11 122 
  

  
4.1% 19.7% 67.2% 9.0% 100.0% 

  
 

รวม 12 124 203 61 400 
  

    3.0% 31.0% 50.8% 15.3% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 67 29 34 133 71.292 0.000* 

  
2.3% 50.4% 21.8% 25.6% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 9 57 174 27 267 
  

  
3.4% 21.3% 65.2% 10.1% 100.0% 

  
 

รวม 12 124 203 61 400 
  

    3.0% 31.0% 50.8% 15.3% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการมาใชบ้ริการ (บาท) ค่าสถิติ   

  บุคคล 
นอ้ยกวา่ 
500 

501-
1,000 

1,001-
2,000 

2,001-
5,000 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

3 63 14 30 110 95.307 0.000* 

  
2.7% 57.3% 12.7% 27.3% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

1 11 36 5 53 
  

  
1.9% 20.8% 67.9% 9.4% 100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 4 40 110 18 172 
  

  
2.3% 23.3% 64.0% 10.5% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

4 10 43 8 65 
  

  
6.2% 15.4% 66.2% 12.3% 100.0% 

  
 

รวม 12 124 203 61 400 
  

    3.0% 31.0% 50.8% 15.3% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 2 42 10 24 78 76.990 0.000* 
(บาท) 

 
2.6% 53.8% 12.8% 30.8% 100.0% 

  
 

10,001-20,000 3 42 57 12 114 
  

  
2.6% 36.8% 50.0% 10.5% 100.0% 

  
 

20,001-30,000 2 27 58 12 99 
  

  
2.0% 27.3% 58.6% 12.1% 100.0% 

  
 

มากกวา่ 30,000 5 13 78 13 109 
  

  
4.6% 11.9% 71.6% 11.9% 100.0% 

  
 

รวม 12 124 203 61 400 
  

    3.0% 31.0% 50.8% 15.3% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล ใกลบ้า้น 
ใกลท่ี้
ท างาน 

ทางผา่น 
เพื่อนเป็น
คนนดั 

รวม 

 Sig. 

เพศ ชาย 171 7 14 8 200 1.807 0.613 

  
85.5% 3.5% 7.0% 4.0% 100.0% 

  
 

หญิง 177 3 13 7 200 
  

  
88.5% 1.5% 6.5% 3.5% 100.0% 

  
 

รวม 348 10 27 15 400 
  

    87.0% 2.5% 6.8% 3.8% 100.0%     
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 98 

 
3 9 110 40.285 0.000* 

  
89.1% 

 
2.7% 8.2% 100.0% 

  
 

25-40 ปี 189 6 9 6 210 
  

  
90.0% 2.9% 4.3% 2.9% 100.0% 

  
 

41-60 ปี 32 3 10 
 

45 
  

  
71.1% 6.7% 22.2% 

 
100.0% 

  
 

มากกวา่ 60 ปี 29 1 5 
 

35 
  

  
82.9% 2.9% 14.3% 

 
100.0% 

  
 

รวม 348 10 27 15 400 
  

    87.0% 2.5% 6.8% 3.8% 100.0%     

สถานภาพ 
โสด/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่

251 6 10 11 278 15.085 0.002* 

  
90.3% 2.2% 3.6% 4.0% 100.0% 

  
 

สมรส 97 4 17 4 122 
  

  
79.5% 3.3% 13.9% 3.3% 100.0% 

  
 

รวม 348 10 27 15 400 
  

    87.0% 2.5% 6.8% 3.8% 100.0%     
การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 117 1 6 9 133 8.773 0.032* 

  
88.0% 0.8% 4.5% 6.8% 100.0% 

  
 

ปริญญาตรีข้ึนไป 231 9 21 6 267 
  

  
86.5% 3.4% 7.9% 2.2% 100.0% 

  
 

รวม 348 10 27 15 400 
  

    87.0% 2.5% 6.8% 3.8% 100.0%     
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ตารางผนวกที ่3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจยัส่วน สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการ ค่าสถิติ   

  บุคคล ใกลบ้า้น 
ใกลท่ี้
ท างาน 

ทางผา่น 
เพื่อนเป็น
คนนดั 

รวม 

 Sig. 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา 

98 
 

3 9 110 24.398 0.004* 

  
89.1% 

 
2.7% 8.2% 100.0% 

  

 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

45 3 5 
 

53 
  

  
84.9% 5.7% 9.4% 

 
100.0% 

  
 

พนกังานเอกชน 150 6 10 6 172 
  

  
87.2% 3.5% 5.8% 3.5% 100.0% 

  

 
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

55 1 9 
 

65 
  

  
84.6% 1.5% 13.8% 

 
100.0% 

  
 

รวม 348 10 27 15 400 
  

    87.0% 2.5% 6.8% 3.8% 100.0%     
รายได ้ ไม่เกิน 10,000 69 

 
2 7 78 16.828 0.051 

(บาท) 
 

88.5% 
 

2.6% 9.0% 100.0% 
  

 
10,001-20,000 100 5 6 3 114 

  
  

87.7% 4.4% 5.3% 2.6% 100.0% 
  

 
20,001-30,000 84 3 8 4 99 

  
  

84.8% 3.0% 8.1% 4.0% 100.0% 
  

 
มากกวา่ 30,000 95 2 11 1 109 

  
  

87.2% 1.8% 10.1% 0.9% 100.0% 
  

 
รวม 348 10 27 15 400 

  
    87.0% 2.5% 6.8% 3.8% 100.0%     
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 



ประวตัิการศึกษา และการท างาน 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวกุลยา  เกราะทอง 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ วนัท่ี 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2530  
สถานทีเ่กดิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตร์บณัฑิต (สถิติ) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน Research Analyst 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 


