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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร ์
ฟรอ้นทข์องผูบ้รโิภคชายและหญงิ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและปัจจัยด้านรูปแบบการด ารงชีวติคนเมือง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง             
เพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสถิติสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั จากนัน้จงึน าผลการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 2 เพศ มาวเิคราะห์และ
อภปิรายความแตกต่าง   
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มอีายุ 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท  
 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่มอีายุ 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท  
 ผลการทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  
 ผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นบุคคลที่เขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้
โดยเฉลีย่แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่แตกต่างกนั  
 ผูบ้รโิภคเพศหญงิที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้
โดยเฉลี่ยแตกต่างกนั และผู้บรโิภคเพศหญิงทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้น
จ านวนเงนิในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่แตกต่างกนั 
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 ปัจจยัด้านรูปแบบการด ารงชีวติคนเมืองของเพศชายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้บรกิาร             
ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทด์า้นจ านวนเงนิในการใชบ้รกิาร ระยะเวลาเขา้ใชบ้รกิาร และดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 ปัจจยัด้านรูปแบบการด ารงชวีติคนเมืองของเพศหญิงมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้บรกิาร               
ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ด้านจ านวนเงินในการใช้บริการ ระยะเวลาเข้าใช้บริการใ นทิศทางเดียวกัน               
ในระดบัต ่า และดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: การศกึษาเปรยีบเทยีบ, รปูแบบ, คนเมอืง 
 

 Abstract 
 
 This research aimed to study the comparison between the lifestyle factors and the service 
usage behaviors of male and female consumers at Asiatique the Riverfront. The research samples 
consisted of two hundred males and two hundred females. The statistics used included percentage, 
mean, standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way Analysis of Variance and Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient. After that, the results of the statistical tests were analyzed in 
terms of the differences between genders. 
 According to the research, the findings were as follows:  
 With regard to the male and female samples, they were mostly between twenty six to thirty 
three years of age, single, with a Bachelor’s degree level of education, worked as private company staff 
and had an average monthly income of less than or equal to 15,000 Baht. 
 The results of the hypothesis testing at a 0.05 level of significance revealed the following:  
 Age and career positively correlated with service usage behaviors among male consumers in 
terms of influencing people. 
 Age positively correlated with service usage behaviors among female consumers in terms of 
influencing people. Their average monthly income correlated with service usage behaviors among female 
consumers in terms of the amount of money spent. 
 Lifestyle factors positively correlated with service usage behaviors among male consumers in 
terms of the amount of money spent, service usage duration and at a low level in terms of influencing 
people. 
 Lifestyle factors correlated positively with service usage behavior among female consumers in 
terms of the amount of money spent, while service usage duration was at a low level and negatively 
correlated with influencing people at a low level. 
 
Keywords: Comparative Studies, Patterns, Urbanites  
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บทน า 
 ในสงัคมคนเมอืงปัจจุบนั ซึง่ถอืว่าเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง การปกครอง การศกึษา ธุรกจิการคา้ 
หรอือุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก รวมทัง้เป็นศูนย์กลางการกระจายสนิค้าและการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยง             
ไปไดท้ัง้ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้มปีระชากรอาศยักนัอย่างคบัคัง่ จงึท าใหว้ถิชีวีติคนเมอืงมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็และไม่หยุดนิ่ง การอุปโภค บรโิภค ท าธุรกรรม การตดิต่อสือ่สาร การคมนาคม ขนสง่ สามารถกระท า
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เว้นวนัหยุด ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด ด้วยวถิีชีวติ การด าเนินการที่เปลี่ยนไป ผู้คนด าเนิน
ธุรกจิการคา้กนัอย่างแพร่หลายและเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยัช่องทางการจัดจ าหน่ายทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการค้าปลกีของช า หา้งสรรพสนิคา้ ศูนย์การคา้ใกลบ้า้น ศูนยก์ารค้าชุมชน ศูนยก์ารคา้ภูมภิาค ศูนยก์ารค้า  
พหุภูมภิาค ศูนยก์ารคา้เฉพาะทาง พาวเวอรเ์ซน็เตอรธ์มีมอลล ์หรอืเอาท์เลท็มอลลช์่องทางการค้าขายทีม่ากขึน้
รปูแบบของสนิคา้และบรกิารกม็คีวามหลากหลาย แปลกใหม่มากยิง่ขึน้ เพื่อตอบสนองรูปแบบการด าเนินชวีติหรอื
พฤตกิรรมความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละช่วงวยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 ในสงัคมคนเมอืงปัจจุบนัรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม ความสนใจ หรอืความคดิเหน็ของบุคคล
แต่ละบุคคลไม่ว่าเพศชาย เพศหญิง ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก จึงเปลี่ยนแปลงไป ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความรู ้
ความสามารถ มีความทนัสมัย ชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว ตอบรบัสิง่ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองไดอ้ยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าดา้นอุปโภคหรอืบรโิภคกต็าม จงึท าใหผู้้บรโิภคไม่ว่ า ชายหรอื
หญงิ ผูใ้หญ่หรอืเดก็ จงึมองหาสถานทีท่ีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ไม่ว่าจะเป็น สนิคา้ บรกิาร รา้นอาหาร 
กจิกรรมต่างๆ ที่ให้ความบนัเทงิ การพกัผ่อนหย่อนใจการเรยีบรู ้การละเล่น ที่สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาว่าง
วนัหยุด หรอืหลงัจากเวลาท างานในวนัท าการปกติได้โดยง่ายๆ ใกล้บ้าน ตามศูนย์การค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น              
เพื่อความสะดวก และประหยดัเวลาในการเดนิทางถึงแม้การด าเนินชวีติของผู้บรโิภคจะเปลีย่นแปลงในทศิทาง            
ทีท่นัสมยั สะดวกสบายมากขึน้ แต่กม็อีกีมุมมองหนึ่งทีน่่าสนใจ คอื การยอ้นรอย ระลกึความทรงจ าในวนัก่อนของ
ผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นสิง่ของ สถานทีจ่ าลอง บรรยากาศในอดตี แต่คงความกลมกลนืกบัสงัคมปัจจุบนั สงัเกตได้
จากแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารสรา้งบรรยากาศของสถานทีแ่บบยอ้นยุคผสมผสานใหเ้ขา้กบัความทนัสมยั รปูแบบการ
จดัรา้นคา้แต่ละรา้นแบบสมยัก่อน ของเล่น ภาชนะ ป้ายไฟ หรอือุปกรณ์ตกแต่งรา้นต่างๆ ทีท่ าใหบุ้คคลทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารระลกึถงึภาพวนัวานในอดตี ผูว้จิยัจงึไดข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิในปัจจุบนั
ที่มคีวามต้องการความทนัสมยัภายใต้ความทรงจ าในอดตีที่ประทบัใจ ดงันัน้เอเชยีทคีเดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ที่ถือ
ก าเนิดขึ้นมาภายใต้แนวคิด “เฟสติวัลมาร์เก็ตแอนด์ลิฟวิ่ง มิวเซียม (Festival Market and Living Museum)”               
จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและไลฟสไตลช์้อปป้ิงรมิแม่น้าเจ้าพระยาทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในเอเชยี ทีม่อีงคป์ระกอบทีห่ลากหลายส าหรบัรองรบัและเตมิเตม็ความต้องการของนักท่องเทีย่วหลากหลาย
กลุ่มอย่างครบถ้วน โดยสอดแทรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดตี เพื่อเป็นการให้ความรู้ในลกัษณะหอจดหมายเหตุ
เกีย่วกบัความส าคญัดา้นต่างๆ ทัง้วถิชีวีติรมิแม่น ้าเจา้พระยา การคา้ขายกบัต่างประเทศในยุคล่าอาณานิคม พรอ้ม
บอกเล่าถึงความเจริญของสถาปัตยกรรมในยุคสมยันัน้ ด้วยการปรบัปรุงอาคารเก่าและรกัษาโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมในสภาพเดมิเอาไว ้ซึง่จดัแบ่งสถานทีท่ ัง้หมดออกเป็น 4 ย่าน ไดแ้ก่ ย่านเจรญิกรุง ย่านกลางเมอืง 
ย่านโรงงาน และย่านรมิน ้าซึง่ปัจจุบนัมีนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิขา้มาใช้ บรกิารเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง 
 ดงันัน้ผูท้ าวจิยัจงึเลง็เหน็ว่า เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของนักท่องเทีย่ว
ทีเ่ขา้มาในกรุงเทพมหานครการศกึษาเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นกิจกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็และ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิทีเ่ปลีย่นแปลงและแตกต่างกนัไปนัน้มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
การพฒันาระบบการใหบ้รกิารของเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์นอกจากจะเป็นสว่นหนึ่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัญหา
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และขอ้บกพร่องในการใหบ้รกิารไดอ้ย่างชดัเจนแลว้ ยงัเป็นอกีแนวทางหนึ่งเพื่อใหฝ่้ายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งน าผลไปใช้
ในการพฒันาการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของการใหบ้รกิารใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคและ
สอดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนักบัรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิในปัจจุบนัอย่างแทจ้รงิ อนัจะ
สง่ผลใหเ้กดิความยัง่ยนืกบัธุรกจินี้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โดยจ าแนกตาม
ขอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2.  เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติกบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร            
ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
 3.  เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชียทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ ของผู้บรโิภค           
ชายและหญงิ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ในการศึกษาครัง้นี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบถึง การศึกษาเปรยีบเทียบรูปแบบการด ารงชีวิต              
คนเมอืง และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผู้บรโิภคชายและหญิง ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์ โดยมตีวัแปร             
ในการศกึษา ดงันี้ 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
    1.1.1  เพศ ซึง่แบ่งออกเป็น 
     1.1.1.1 ชาย 
     1.1.1.2 หญงิ  
    1.1.2  อายุ ซึง่แบ่งออกเป็น 
     1.1.2.1 18 – 25 ปี  
     1.1.2.2  26 – 33 ปี 
     1.1.2.3  34 – 41 ปี 
     1.1.2.4  42 – 49 ปี 
     1.1.2.5  50 ปีขึน้ไป 
    1.1.3  สถานภาพสมรส ซึง่แบ่งออกเป็น 
     1.1.3.1  โสด 
     1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
     1.1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
     1.1.4  ระดบัการศกึษา ซึง่แบ่งออกเป็น 
     1.1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
     1.1.4.2  ปรญิญาตร ี
     1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
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    1.1.5  อาชพี ซึง่แบ่งออกเป็น 
     1.1.5.1  นิสติ / นกัศกึษา 
     1.1.5.2  รบัราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
     1.1.5.3  ลกูจา้ง / พนกังานบรษิทั 
      1.1.5.4  ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 

     1.1.5.5  อื่นๆ โปรดระบุ................................................... 
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่แบ่งออกเป็น 
     1.1.6.1  น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
     1.1.6.2  15,001 – 25,000 บาท 
     1.1.6.3  25,001 – 35,000 บาท 
     1.1.6.4  35,001 –45,000 บาท 
     1.1.6.5  มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 
   1.2  รปูแบบการด ารงชวีติคนเมอืง 
    1.2.1  กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง 
    1.2.2  ความสนใจเกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง 
    1.2.3  ความคดิเหน็เกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชยีทีค เดอะ รเิวอร์ฟ
รอ้นท ์ของผูบ้รโิภค 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ผู้ใช้บริการ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการใช้บรกิาร            
ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทแ์ตกต่างกนั 
 2.  รูปแบบการด าเนินชีวิตคนเมือง ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนเมือง ความสนใจ              
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง และความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการ
ใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2545: 284-285) แบบของการใช้ชวีติ (Lifestyle) หมายถึง มนุษย์อยู่รวมกนัเป็น
กลุ่มแต่ละกลุ่มมกีฎ หรือเกณฑ์ทีทุ่กคนในกลุ่มพงึถอืปฏบิตัิ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่ม จงึเป็นไปในท านอง
เดยีวกนั เมื่อกลุ่มสงักดัชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรม พฤตกิรรมของบุคคลในวฒันธรรมเดยีวกนักจ็ะมรีูปแบบ เช่น 
บุคคลผูเ้ป็นสมาชกิของกลุ่มชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรมจะพฒันาแบบแผนของการด ารงชพีตลอดจนถงึแบบของ
การบรโิภคขึน้มาเพื่อใชใ้นสงัคม  
 ดารา ทปีะปาล (2546: 169) ไดก้ล่าวว่า นกัการตลาดจงึใชก้ารวเิคราะหล์กัษณะจติวทิยาทางสงัคมของ
ผูบ้รโิภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการด ารงชวีติของผู้บรโิภค ลกัษณะจติวทิยาทางสงัคม  (Psychographics) 
เป็นค าที่น ามาใช้เพื่อประเมินแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคด้วยการวเิคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความ
สนใจ (Interests: I) และความคดิเหน็ (Opinions: O) โดยจะวเิคราะห์ว่าผูบ้รโิภคใช้เวลาและทรพัยากรต่างๆของ
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เขาอย่างไรในแต่ละวนั อะไรในสิง่แวดลอ้มทีเ่ขาสนใจและถอืว่ามคีวามส าคญั และเขาคดิเกีย่วกบัตนเอง และคดิถงึ
โลกรอบๆตวัเขาอย่างไร การวเิคราะหต์ามลกัษณะดงักล่าวบางครัง้เรยีกสัน้ๆ ว่า AIO เพื่อการอา้งองิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคชาวไทยทีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคีเดอะ  
รเิวอรฟ์รอ้นท ์ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้บริการ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร ์
ฟรอ้นท ์โดยใชส้ตูรการค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความผดิพลาด 
ไม่เกนิ 5% ด้วยความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดตวัอย่าง 385 คน และเพิม่กลุ่มตวัอย่าง ได้เท่ากบั 15 คน รวมเป็น 
400 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) ซึง่ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์จ านวน 400 คน โดยจดัแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้คอื 
กลุ่มเพศชาย จ านวน 200 คน และกลุ่มเพศหญงิ จ านวน 200 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 
ผลการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร ์
ฟรอ้นทข์องผูบ้รโิภคชายและหญงิ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและปัจจยัด้านรูปแบบการด ารงชีวติคนเมือง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง            
เพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสถิติสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั จากนัน้จงึน าผลการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 2 เพศ มาวเิคราะห์และ
อภปิรายความแตกต่าง   
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่มอีายุ 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท  
 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่มอีายุ 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท  
 ผลการทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  
 ผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นบุคคลที่เขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้
โดยเฉลีย่แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่แตกต่างกนั  
 ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้
โดยเฉลี่ยแตกต่างกนั และผู้บรโิภคเพศหญิงทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้น
จ านวนเงนิในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้โดยเฉลีย่แตกต่างกนั 
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 ปัจจยัด้านรูปแบบการด ารงชีวติคนเมืองของเพศชายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้บรกิาร           
ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทด์า้นจ านวนเงนิในการใชบ้รกิาร ระยะเวลาเขา้ใชบ้รกิาร และดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 ปัจจยัด้านรูปแบบการด ารงชวีติคนเมืองของเพศหญิงมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้บรกิาร            
ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ด้านจ านวนเงินในการใช้บริการ ระยะเวลาเข้าใช้บริการในทิศทางเดียวกัน               
ในระดบัต ่า และดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรื่อง การศกึษาเปรยีบเทยีบรปูแบบการด ารงชวีติคนเมอืง และพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของผูบ้รโิภคชายและหญงิ ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ไดด้งันี้ คอื 
 1.  ผลการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล 
  ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคเพศชาย ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชยีทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ พบว่า อายุ 
และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดงันี้  
  อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทใ์นดา้นจ านวนเงนิในการใช้
บรกิารแต่ละครัง้ โดยเมื่อพจิารณา พบว่า เพศชาย ทีม่ชี่วงอายุ 26 – 33 ปี มกีารใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้และบรกิาร
แต่ละครัง้มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั สนิีนาถ รคิา้ (2557) ทีพ่บว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนดั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นผูบ้รโิภคเพศหญงิ 
อายุ 26 – 35 ปี 
  อาชพี มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟรอ้นท์ในดา้นบุคคลที่เขา้มาใช้
บรกิารแต่ละครัง้ โดยเมื่อพจิารณา พบว่า เพศชาย ทีอ่าชพีลูกจา้ง / พนักงานบรษิัทมีบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่
ละครัง้รวมกนัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.0 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั สนิีนาถ รคิ้า (2557) ที่พบว่า ภาพลกัษณ์ของ
ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นผูบ้รโิภค
เพศหญงิประกอบอาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 
  ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคเพศหญิง ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชยีทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ณ เอเชียทีค เดอะ          
รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดงันี้  
  อายุ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟรอ้นทใ์นดา้นดา้นบุคคลทีเ่ขา้มาใช้
บรกิารแต่ละครัง้ โดยเมื่อพิจารณา พบว่า เพศหญิง ที่มีช่วงอายุ 26 – 33 ปี มีการใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าและ
บรกิารแต่ละครัง้มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 39.5 ซึ่งสอดคล้องกบั สนิีนาถ รคิ้า (2557) ที่พบว่า ภาพลกัษณ์ของ
ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นผูบ้รโิภค
เพศหญงิ อายุ 26 – 35 ปี 
 
  ระดบัการศกึษา มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทใ์นดา้นระยะเวลา
ในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ โดยเมื่อพจิารณา พบว่า เพศหญงิ ที่ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีใชร้ะยะเวลาในการใช้
บรกิารแต่ละครัง้มากที่สดุ คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั สนิีนาถ รคิา้ (2557) ทีพ่บว่า ภาพลกัษณ์ของ
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ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นผูบ้รโิภค
เพศหญงิ สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร ณ เอเชียทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ในด้าน
จ านวนเงนิและบุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้ โดยเมื่อพจิารณา พบว่า เพศหญงิ ทีร่ายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 15,000 บาท มกีารใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้และบรกิารรวมกบับุคคลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่ละครัง้มากทีส่ดุ 
คิดเป็นร้อยละ 38.5 ซึ่งสอดคล้องกับ สินีนาถ ริค้า (2557) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นผู้บริโภคเพศหญิง               
สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงาน/ลูกจา้งบรษิัทเอกชน และรายไดเ้ฉลี่ย            
ต่อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท 
 2.  ผลการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติคนเมอืง 
  รูปแบบการด าเนินชีวิตคนเมือง ซึ่งประกอบด้วย ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนเมือง            
ด้านความสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนเมือง และด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกบัวิถีชีวิตคนเมือง มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ดงันี้ 
  รปูแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บรกิาร ณ เอเชียทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ โดยเมื่อพจิารณาในด้านจ านวนเงินในการใช้บริการแต่ละครัง้           
เพศชายและเพศหญิงมคีวามคดิเหน็ตรงกนัวา่ การใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร ์ฟรอ้นทม์ี
ความสมัพนัธก์นัระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  ซึง่สอดคลอ้งกบั รพพีรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ทีพ่บว่า ปัจจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติในดา้นกจิกรรม  
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบริการนิตยสารดิจติอลของผู้บรโิภค ในด้านจ านวนการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อและ
ประเภทของนิตยสาร  
  รปูแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บรกิาร ณ เอเชียทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ โดยเมื่อพิจารณาในด้านระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครัง้            
เพศชาย มคีวามสมัพนัธก์นัระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคล้องกบั รพพีรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่
พบว่า ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดิจติอลของผู้บรโิภค ด้านรูปแบบการด าเนินชวีิต           
ในด้านกิจกรรม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดิจิตอลของผู้บรโิภคด้านระยะเวลาในการใช้บรกิาร            
แต่เพศหญิงไม่มคีวามสมัพนัธก์นักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์ซึง่สอดคลอ้งกบั
รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดิจติอลของ
ผู้บริโภค ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบริการนิตยสารดิจิตอลของ
ผูบ้รโิภคดา้นระยะเวลาในการใชบ้รกิาร 
  รปูแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บริการ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยเมื่อพิจารณาในด้านบุคคลท่ีเข้ามาใช้บริการแต่ละครัง้              
เพศชายมคีวามคดิเหน็ว่า บุคคลทีเ่ขา้มาใช้บรกิารแต่ละครัง้ ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทม์คีวามสมัพนัธก์นั
ระดบัต ่า ในทศิทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการซื้อบริการนิตยสารดิจิตอลของผู้บริโภค ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภคดา้นระยะเวลาในการใชบ้รกิารแตกต่างจากเพศหญิง ซึ่งมี
ความคดิเหน็ว่า บุคคลที่เขา้มาใช้บรกิารแต่ละครัง้ ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบั รพพีรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ทีพ่บว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้บรกิารนิตยสาร
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ดจิติอลของผูบ้รโิภค ดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติในดา้นกจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอล
ของผูบ้รโิภค  
  รูปแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นความสนใจที่เกี่ยวขอ้งกบัวถิีชวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤติกรรม
การใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โดยเมื่อพจิารณาในด้านจ านวนเงินในการใช้บริการแต่ละครัง้ 
เพศชายและเพศหญิงมคีวามสนใจเช่นเดยีวกนั การใชจ้่ายในการเขา้ใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์
มีความสมัพนัธ์กนัระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั ซึ่ง สอดคล้องกบั รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า 
ปัจจยัที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดิจติอลของผู้บรโิภค ด้านรูปแบบการด าเนินชีวติในด้าน
ความสนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค ในดา้นจ านวนการซือ้ ค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้และประเภทของนิตยสาร  
  รูปแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นความสนใจที่เกี่ยวขอ้งกบัวถิีชีวติคนเมอืง มผีลต่อพฤติกรรม
การใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โดยเมื่อพจิารณาในด้านระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครัง้ 
เพศชายและเพศหญิงมีความสนใจเช่นเดียวกนั ด้านระยะเวลาในการใช้บรกิารแต่ละครัง้ ณ เอเชยีทีค เดอะ              
รเิวอร์ฟร้อนท์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบั รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดจิติอลของผู้บรโิภค ดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติในดา้นความสนใจ             
มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค  
  รูปแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นความสนใจที่เกี่ยวขอ้งกบัวถิีชวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤติกรรม
การใช้บรกิาร ณ เอเชยีทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ โดยเมื่อพิจารณาในด้านบุคคลท่ีเข้ามาใช้บริการแต่ละครัง้ 
เพศชายมคีวามคดิเหน็ว่า บุคคลทีเ่ขา้มาใช้บรกิารแต่ละครัง้ ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟรอ้นทม์คีวามสมัพนัธก์นั
ระดบัค่อนข้างต ่า ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกบั รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดจิติอลของผู้บรโิภค ดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติในดา้นความสนใจ           
มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค แตกต่างจากเพศหญิงซึง่มคีวามสนใจว่าบุคคลทีเ่ขา้
มาใช้บริการแต่ละครัง้ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ไม่มีความสมัพันธ์กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  รพีพรรณ            
ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบริการนิตยสารดิจิตอลของผู้บรโิภค             
ดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติในดา้นความสนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค  
  รปูแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โดยเมื่อพจิารณาในด้านจ านวนเงินในการใช้บริการแต่ละครัง้ 
ด้านการใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เพศชายไม่มีความสมัพันธ์กัน ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบั รพพีรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ทีพ่บว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสาร
ดจิติอลของผูบ้รโิภค ดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติในด้านความคดิเหน็ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสาร
ดิจิตอลของผู้บริโภค ในด้านจ านวนการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อและประเภทของนิตยสาร แต่ เพศหญิง                       
มคีวามสมัพนัธก์นัระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั รพพีรรณ ฉตัรกาญจนากูล (2555) ทีพ่บว่า ปัจจยั
ที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดิจติอลของผู้บรโิภค ด้านรูปแบบการด าเนินชีวติในด้านความ
คดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผู้บรโิภค ในด้านจ านวนการซือ้ ค่าใชจ้่ ายในการซื้อ
และประเภทของนิตยสาร  
  รปูแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤตกิรรม
การใช้บริการ ณ เอเชียทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ โดยเมื่อพิจารณาในด้านระยะเวลาในการใช้บรกิารแต่ละครัง้                
เพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เดยีวกนั ดา้นระยะเวลาในการใชบ้รกิารแต่ละครัง้ ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์
รอ้นท์ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั รพพีรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ทีพ่บว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
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พฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดจิติอลของผู้บรโิภค ด้านรูปแบบการด าเนินชีวติในดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค  
  รปูแบบการด าเนินชวีติคนเมอืงดา้นความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง มผีลต่อพฤตกิรรม
การใช้บริการ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยเมื่อพิจารณาในด้านบุคคลที่เข้ามาใช้บริการแต่ละครัง้               
เพศชายมคีวามคดิเหน็ว่า บุคคลทีเ่ขา้มาใช้บรกิารแต่ละครัง้ ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นทม์คีวามสมัพนัธก์นั
ระดบัต ่า ในทศิทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการซื้อบรกิารนิตยสารดจิติอลของผู้บรโิภค ด้านรูปแบบการด าเนินชวีติในดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค แตกต่างจากเพศหญงิซึง่มคีวามสนใจว่า บุคคลทีเ่ขา้มาใช้
บริการแต่ละครัง้ ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ รพีพรรณ                    
ฉัตรกาญจนากูล (2555) ที่พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบริการนิตยสารดิจิตอลของผู้บรโิภค              
ดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติในดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ในกรณีทีม่ผีูส้นใจศกึษาต่อในอนาคต ผูศ้กึษาขอเสนอแนะว่า ควรศกึษาถงึจุดแขง็หรอืจุดอ่อนของ
สนิคา้หรอืบรกิาร ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์เพื่อก่อใหเ้กดิการใชจ้่ายและรายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้กบัธุรกจิ 
 2.  ควรเปรยีบเทยีบผู้ที่มาใช้บรกิาร ณ เอเชยีทีค เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ กบัผู้ที่มาใช้บรกิารคอมมูนิตี ้
หรอืสถานทีท่่องเทีย่วลกัษณะเดยีวกนัว่าแตกต่างอย่างไร เพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของกลุ่มคนทัง้สองกลุ่มว่ามี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการของ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่านัน้มาแก้ไข 
ปรบัปรุงและพฒันาต่อไป 
 3.  หากมกีารขยายธุรกจิ เพิม่เตมิกจิกรรม หรอืบรกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติคนเมอืง ควรศกึษา
ถงึตวัแปรอื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ได้ดว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างยิง่จากอาจารยท์ีป่รกึษา อาจารย์ ดร. 
ธนภูมิ อติเวทิน ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจยั ผู้วิจยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และ อาจารยจ์ติอุษา ขนัทอง ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ รวมถึงให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครวั ของผู้วจิยัที่เลง็เห็นความส าคญัของการศึกษามา           
โดยตลอด และสนับสนุน รวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆ ด้าน เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้วจิยัได้ด าเนินการศกึษาอย่างเต็มที ่
และเสรจ็สมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจน
ผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
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 สดุทา้ยนี้ ผลการศกึษาวจิยัอนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นประโยชน์แด่บดิามารดา 
และครอบครวั รวมถงึบูรพคณาจารยท์ุกท่านที่ไดอ้บรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางที่ดแีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็
การศกึษา 
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