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บทคดัย่อ 
 
  การวิจัยในครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย                 
1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 2) คุณค่าตราสนิคา้
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ 3) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ และ              
4) พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาในครัง้นี้คอื กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 59.8% มอีายุ 18 - 27 ปี อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15001 - 25000 บาท  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วย กบัคุณค่าตราสนิค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราช
ประสงคโ์ดยรวม 2) ผูต้อบแบบสอบถาม เหน็ดว้ย กบัองคป์ระกอบของผลติภณัฑศ์นูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์
โดยรวม 3) ส าหรบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์เฉลีย่ประมาณ 4 ครัง้ต่อเดอืน และใชจ้่าย 1852 บาทต่อครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 1) ลูกคา้ที่มาใชบ้รกิารศูนย์การคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคท์ี่มลีกัษณะ
ทางประชากรศาสตรด์้าน อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนย์การคา้แห่ง
หนึ่งย่านราชประสงค์ ด้านจ านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้จ่ายต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01               
2) คุณค่าตราสินค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ด้านการรับรู้ตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้ า              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชด้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ต ่ามากและค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 3) องค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ด้านผลประโยชน์หลกั ผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั และผลติภัณฑ์เสริม             
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชด้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากในทศิทางเดยีวกนั 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study brand equity, product component factors and their 
relationship to the spending behavior of customers in a department store in the Ratchaprasong area. The 
factors included demographic characteristics including age, gender, educational level, occupation and 
average monthly income, as well as the brand equity of the department store in the Ratchaprasong area, 
the product components and consumer spending behavior at a department store in the Ratchaprasong 
area. 
 The samples in this research consisted of people who walked into a department store in the 
Ratchaprasong area. The majority of the respondents (59.8%) were eighteen to twenty seven year old 
women working for private organizations with an average income of 15,001 to 25,000 baht per month. 

The results of this research were as follows: 
The opinions of the respondents toward the brand equity of the department store included 

factors such as brand awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty in 
Ratchaprasong were more likely to agree with these types of brand equities.  
 The opinion of the respondents toward the product components of the department store 
including core benefits, basic products, expected products, augmented products and potential products in 
Ratchaprasong would be more likely to agree with these five product components.  
 According to spending behavior of customers in the department store in Ratchaprasong, it was 
found that the respondents went to the department store four times per month and spent 1852 baht each 
time. 

The results of hypotheses testing can be summarized as follows: 
 The customers at the department store in Ratchaprasong have different demographic 
characteristics, including age, occupation, monthly average income, as well as various spending 
behaviors, with a statistical significance of 0.01. 
 The brand equity of the department store with regard to brand awareness and brand loyalty 
was weakly and positively related to the behavior of customers in tern of the frequency of their spending 
at a statistically significant level of 0.01. 
 The product component of the department store regarding core benefit, expected product and 
augmented product was weakly and positively related to the behavior of customers in terms of the 
frequency of their spending at a significant level of 0.01. 
 
Keywords: Brand, Product, Service, Shopping Center 

 
บทน า 
 การใช้บริการศูนย์การค้าก าลังได้รบัความนิยมท าให้เกิดการก่อสร้างศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า              
เกิดขึ้นมาแข่งขันกัน ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตและลักษณะความต้องการของคนไทยที่ชอบการเดิน
หา้งสรรพสนิคา้ ในบรรยากาศเยน็สบายมากกว่าการเดนิตลาดนัดซือ้ของในวนัหยุดสุดสปัดาห ์ธุรกจิศูนยก์ารค้า 
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จงึเตบิโตมากในเมอืงไทย สามารถพฒันาขดีความสามารถในการบรกิาร โดยการจดัจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารได้
ตอบทนัความต้องการของผูบ้รโิภค แต่ดว้ยการเกดิศนูยก์ารคา้ใหม่ๆ มากขึน้ มกัจะตอ้งแข่งขนักนั เพื่อแย่งลูกคา้
กนั ทัง้นี้มสีองกลุ่มบรษิทัยกัษ์ใหญ่ในธุรกจิศูนยก์ารคา้ ซึง่มคีวามไดเ้ปรยีบในฐานะทีเ่ป็นผูน้ าในตลาดการคา้ปลกี
และการบรหิารธุรกจิหา้งสรรพสนิคา้ และมกีลุ่มผูบ้รหิารและบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์สงู มชีื่อเสยีงในการส่งเสรมิ
การลงทุนของรา้นคา้ใหป้ระสบผลส าเรจ็เป็นจ านวนมาก ไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รโิภคทัว่ไปในการบรกิารทีม่ี
มาตรฐานโดย 1 ใน 2 กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจศูนย์การค้าสามารถครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึง 30%                
(เวป็ไซตน์ิตยสาร POSITIONING. 2559: ออนไลน์) 
 กลุ่มบรษิัทยกัษ์ใหญ่ทัง้สองแห่งนี้ได้ด าเนินการการลงทุนเพิ่มสาขา ปรบัปรุงรูปโฉมศูนย์การค้าจดั
กจิกรรมทางการตลาดเพื่อดงึดูดใจลูกคา้ ปรบัเปลีย่นรา้นคา้รวมไปถงึการใหบ้รกิารทีค่รบมากขึน้และใชเ้งนิลงทุน
จ านวนมหาศาล เพื่อขยายและปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพตรงกบัความต้องการของลูกคา้และเป็นตรา
ศนูยก์ารคา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้ในปัจจุบนั 
 ในการพัฒนาการบริการของธุรกิจศูนย์การค้า ศูนย์การค้าจะต้องทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไร
ในตอนนี้ เพื่อปรบักลยุทธด์า้นต่างๆ ดงันัน้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 1 ใน 2 กลุ่ม
บรษิัทยกัษ์ใหญ่ในธุรกจิศูนย์การคา้ไดม้กีารลงทุนเพิม่เตมิในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงคซ์ึ่งเป็นแหล่ง
รวมรา้นค้าแฟชัน่ เทคโนโลยกีารสื่อสารที่ทนัสมยั โรงภาพยนตร ์โบว์ลิง่และศูนย์รวมรา้นอาหารและภตัตาคาร 
ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต มีการปรบัรูปโฉม
ศูนยก์ารค้าโดยได้ปรบัปรุงบรเิวณรอบศูนยก์ารค้าทัง้หมด โดยภายในศูนยก์ารค้าแต่ละชัน้ไดม้กีารจดัแบ่งพื้นที่
เป็นโซนต่างๆ มากมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บรกิาร และได้จดัการตกแต่งบริเวณภายในให้มี
บรรยากาศที่ทนัสมยั เพื่อสร้างให้ศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นศูนย์การค้าที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในบรเิวณกรุงเทพฯ ไดม้ากขึน้ นอกจากนี้ศูนยก์ารคา้แห่งนี้เป็นศูนยก์ารคา้ครบวงจร มคีวามหลากหลาย
ในสนิคา้และบรกิารของศูนยก์ารคา้ชัน้น าใจกลางเมอืง มกีารจดักจิกรรมสลบัสบัเปลีย่นบรเิวณลานขนาดกวา้ง ท า
ใหผู้ม้าใชบ้รกิารไดร้บัประสบการณ์ใหม่ เยีย่มชมนิทรรศการ กจิกรรมบรเิวณลานกจิกรรมไดไ้ม่เบื่อ การดงึดูดใจ
ดว้ยตราสนิค้าทีม่ชีื่อเสยีง เป็นที่นิยมของลูกคา้ ถึงแม้ว่าใจกลางกรุงย่านราชประสงคจ์ะมกีารจราจรทตีดิขดั แต่
ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า BTS ที่สร้างความสะดวก
รวดเรว็ สว่นผูท้ีใ่ชร้ถยนตส์ว่นบุคคลกส็ามารถเดนิทางสะดวกดว้ยถนนสายหลกัมากมาย  
 ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาคุณค่าตราสนิค้าและองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการจดัท าวจิยั
เล่มนี้คอืศนูยก์ารคา้แห่งนี้สามารถน าวจิยัเล่มนี้ไปศกึษาเพื่อทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตราสนิคา้ศนูยก์ารคา้ให้
โดดเด่น มเีอกลกัษณ์ และสามารถท าการศึกษาต่อในส่วนที่คุณค่าตราสนิค้าและองค์ประกอบของผลติภณัฑ์มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภคในแต่ละด้านนอกจากนัน้ยงัสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการพฒันา
ความเป็นศนูยก์ารคา้แห่งนี้ใหเ้หนือกว่าคู่แขง่ขนัได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
 1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่ งหนึ่ งย่ าน ราชประสงค์ของลูกค้าใน
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรบัรูต้ราสนิคา้ การเชื่อมโยงตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ และ
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ 
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 3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลประโยชน์หลกั ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์           
ที่คาดหวงั ผลติภณัฑ์เสรมิ และผลติภณัฑ์ที่เป็นไปได้ ที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้า  
แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีศ่นูยก์ารคา้แห่งหนึ่งยา่นราชประสงค ์
   1.1.1  เพศ 
    1) เพศชาย 
    2) เพศหญงิ 
   1.1.2  อาย ุ
    1) 18 - 27 ปี 
    2) 28 - 37 ปี 
    3) 38 - 47 ปี 
    4) 48 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4  อาชพี 
    1) นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    2) รบัราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    3) พนกังานบรษิทัเอกชน 
    4) ประกอบธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
    5) พ่อบา้น / แมบ่า้น 
    6) อื่นๆ (โปรดระบุ) _________________ 
   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1)  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    2)  15,001 - 25,000 บาท 
    3)  25,001 - 35,000 บาท 
    4)  35,001 - 45,000 บาท 
    5)  45,001 บาทขึน้ไป 
  1.2  คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก ่
   1.2.1  การรบัรูต้ราสนิคา้  
   1.2.2  การเชื่อมโยงตราสนิคา้ 
   1.2.3  การรบัรูคุ้ณภาพ 
   1.2.4  ความภกัดต่ีอตราสนิคา้  
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  1.3  องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์
   1.3.1  ผลประโยชน์หลกั 
   1.3.2  ผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน 
   1.3.3  ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
   1.3.4  ผลติภณัฑเ์สรมิ 
   1.3.5  ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นไปได ้
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  
  2.1  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ 
   2.1.1  ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน 
   2.1.2  ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายต่อครัง้ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 การศกึษาถึงคุณค่าตราสนิค้าและองค์ประกอบของผลติภัณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคม์กีารตัง้สมมตฐิานของการวจิยั ดงันี้ 
 1.  ลูกค้าที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคแ์ตกต่างกนั  
 2.  คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรบัรูต้ราสนิคา้ การเชื่อมโยงตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพและความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 3.  องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐานผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
ผลิตภัณฑ์เสริม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง               
ย่านราชประสงค ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 ปรมะ สตะเวทนิ (2546) อธบิายถงึคุณสมบตัเิฉพาะของคนซึง่แตกต่างกนัคุณสมบตัเิหล่านี้จะมอีทิธพิล
ต่อผู้ร ับสารในการท าการสื่อสาร ซึ่งในสถานการณ์ต่างๆ จ านวนของผู้ร ับสารมีจ านวนแตกต่างกันด้วย                  
การวิเคราะห์ผู้ร ับสารที่มีจ านวนน้อยคนมักไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รบัสารที่มี              
จ านวนมากเนื่องจากการวเิคราะห์คนที่มจี านวนน้อยเราสามารถวเิคราะห์ผู้รบัสารทุกคนได้แต่ในการวเิคราะห์            
คนจ านวนมากเราไม่สามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารแต่ละคนไดเ้พราะมผีูร้บัสารจ านวนมากเกนิไปนอกจากนี้ผูส้่งสาร 
ยงัไม่รูจ้กัผูร้บัสารแต่ละคนดว้ยดงันัน้วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีม่จี านวนมากคอื การจ าแนกผูร้บัสาร
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและ
เศรษฐกจิ การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบตัิเหล่านี้ล้วนมผีลต่อการรบัรูก้ารตีความและ 
การเขา้ใจในการสือ่สารทัง้สิน้ 
 ความหมายของตราสินค้า (Brand) และคณุค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
 วุฒิ สุขเจริญ (2555) กล่าวว่า ตราสนิค้าเป็นสิง่ที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ 
เพราะว่าตราสนิคา้นัน้มอีทิธพิลในเชงิบวกกบัผูบ้รโิภค ตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัและมชีื่อเสยีงย่อมท าใหผู้บ้รโิภค
ตอ้งการมากขึน้และยนิยอมจ่ายเงนิซือ้ในราคาทีส่งูขึน้ไดอ้กีดว้ย 
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 ทฤษฎีคณุค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
 คอทเลอร์ (Kotler. 2009) กล่าวว่า คุณค่าตราสนิค้าเป็นคุณค่าเพิ่มของผลติภัณฑ์และบรกิาร โดยจะ
สะท้อนถึงวธิคีดิ ความรู้สกึ หรอืการแสดงออกของผู้บรโิภค โดยให้ความส าคญักบัตราสนิค้าเช่นเดยีวกบัราคา 
ส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการท าก าไร คุณค่าตราสนิคา้เป็นสนิทรพัยท์ี่ไม่สามารถจบัต้องได ้ซึง่มี
คุณค่าดา้นจติใจและดา้นการเงนิต่อบรษิทั นอกเหนือจากประโยชน์การใชง้านของสนิคา้แลว้ ผูบ้รโิภคอาจจะเหน็
คุณค่าในตวัสนิคา้มากขึน้จากตราสนิคา้ การเลอืกซือ้โดยการตดัสนิใจทีต่ราสนิคา้มคีวามส าคญัมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และองคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขตในการศกึษาไว ้ดงันี้ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มลูกค้าที่มาใชบ้รกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ที่มี
อายุ มากกว่าหรอืเท่ากบั 18 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามสามารถในการตดัสนิใจและมีก าลงัซื้อด้วย
ตนเอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่าน  ราชประสงคท์ี่
มอีายุ มากกว่าหรอืเท่ากบั 18 ปี ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ W.G. Cochran (1953) 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 
385 ตวัอย่าง และส ารองจ านวน 15 ตวัอย่าง โดยนับรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง การเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั
ครัง้นี้จะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Accidental Sampling) 
 การสุ่มตวัอย่าง 
 การสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทีห่น้าศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์เน่ืองจากผูว้จิยั
ต้องการศกึษาถึงคุณค่าตราสนิค้าและองค์ประกอบของผลติภัณฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์จากนัน้กท็ าการสุ่มตามสะดวก (Accidental Sampling) ให้ครบตามจ านวน
แบบสอบถาม 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18 - 27 ปี มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบั ปรญิญาตร ี             
มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลคณุค่าตราสินค้า ได้แก่ การรบัรูต้ราสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า 
การรบัรูค้ณุภาพ และความภกัดีต่อตราสินค้า 
 ผลการวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่ งย่านราชประสงค์  โดยรวมพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็กบัคุณค่าตราสนิค้าศูนย์การคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็
ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 ซึ่งในด้านการรบัรู้ตราสนิค้า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเหน็ว่าได้ยนิชื่อเสยีง
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคม์านานแล้ว มากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่ 3.54 ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาล เช่น                



 7 

เคาทด์าวน์ สงกรานต ์มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.67 ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ว่า
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์มีการจดัสิง่อ านวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างดี มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.20 และด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นว่าการใช้บรกิารศูนย์การค้า             
แห่งหนึ่งย่านราชประสงคม์าเป็นระยะเวลานาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08  
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ศนูยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค ์
ได้แก่ ผลประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑ์เสริม และผลิตภัณฑ ์              
ท่ีเป็นไปได้ 
 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของผลติภณัฑศ์ูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคโ์ดยรวมพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็กบัองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ศูนย์การคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคโ์ดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ซึ่งในด้านผลประโยชน์หลกั ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคเ์ป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรคข์องท่านและเพื่อนๆมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 3.22 
ดา้นผลติภณัฑ์พื้นฐาน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ว่าศูนยก์ารค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์มรีูปลกัษณ์             
ที่ทันสมัย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.45 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคม์สีนิคา้และบรกิารใหเ้ลอืกหลากหลาย มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 
ดา้นผลติภณัฑ์เสรมิ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ว่าลูกค้าสามารถช าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิารด้ วยบตัร
เครดติได ้มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 และดา้นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นไปได ้ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็
ว่าลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาดของสินค้าที่ซื้อไป มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย                 
เท่ากบั 3.05 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค ์           
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการศนูยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค ์พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ เฉลี่ยประมาณ               
4 ครัง้ต่อเดอืน มจี านวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชจ้่าย 1852 บาทต่อครัง้  
 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคแ์ตกต่างกนั 
 เพศ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง  
ย่านราชประสงค ์พบว่า ลกูคา้ศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 อายุ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอายุกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง
ย่านราชประสงค ์พบว่า ลกูคา้ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคท์ีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ด้านความถี่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง                
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลูกคา้ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคท์ีม่ชี่วงอายุ 18-27 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่น้อยกว่า ช่วงอายุ 28-37 ปี และ อายุ 38 ปีขึน้ไป ลกูคา้
ศนูยก์ารคา้ฯ ทีม่ชี่วงอายุ 28-37 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิ
เฉลีย่น้อยกว่า ลกูคา้ทีม่อีายุ 38 ปีขึน้ไป 
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 ระดบัการศึกษา ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ พบว่า ลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ที่มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนยก์ารค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงคไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 อาชีพ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่ง
ย่านราชประสงค์ พบว่า ลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ด้านความถี่ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ส่วนดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยลูกค้าศูนย์การคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ทีม่อีาชพีนักเรยีน / นักศกึษา             
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่น้อยกว่า อาชพีรบัราชการ / 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ พนกังานบรษิทัเอกชน และธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนกบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์พบว่า ลูกคา้ศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่าน  ราชประสงคท์ีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่าน ราชประสงคด์า้นความถี่ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนด้านจ านวนเงินเฉลี่ย 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยลูกคา้ศูนยก์ารคา้แห่ง
หนึ่งย่านราชประสงค์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ด้านจ านวนเงินเฉลี่ยน้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000              
25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท และ 45,001 บาทขึน้ไป ลูกคา้ศูนย์การคา้ฯ ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,001-25,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่น้อยกว่า 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรบัรูต้ราสนิคา้ การเชื่อมโยงตราสนิคา้ การรบัรูค้ณุภาพ 
และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต้ราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 คุณค่าตราสินค้าด้านการรบัรู้ตราสินค้าโดยรวม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 คณุค่าตราสินค้าด้านการรบัรู้ตราสินค้า ในข้อการรู้จกัศูนยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค์
เป็นอย่างดี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถี่ในการใช้
บรกิารต่อเดอืน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์ต ่ามาก ในทศิทาง
เดยีวกนั  
 คณุค่าตราสินค้าด้านการรบัรู้ตราสินค้า ในข้อการได้ยินช่ือสียงศูนยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราช
ประสงคม์านานแล้ว มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถี่
ในการใช้บรกิารต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตัวแปรทัง้สองตัวมีความสมัพนัธ์ต ่ามาก                  
ในทศิทางเดยีวกนั  
 



 9 

 คุณค่าตราสินค้าด้านการรบัรู้ตราสินค้า ในข้อความสามารถจดจ าสัญลกัษณ์ (โลโก้) ของ
ศนูยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงคไ์ด้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่าน
ราชประสงคด์้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองตวัมี
ความสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 สมมติฐานท่ี 2.2 คุณค่าตราสนิค้าด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 คุณค่าตราสนิค้าด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้าโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 คุณค่าตราสนิค้าด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้าโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2.3 คุณค่าตราสนิค้าด้านการรบัรูคุ้ณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้
แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้
แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2.4 คุณค่าตราสนิค้าด้านความภักดต่ีอตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 คณุค่าตราสินค้าด้านความภกัดีต่อตราสินค้าโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  
 คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า ในข้อการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหน่ึง               
ย่านราชประสงค์มากกว่าศูนยก์ารค้าอ่ืนๆ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง        
ย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองตวั
มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  
 คณุค่าตราสินค้าด้านความภกัดีต่อตราสินค้า ในข้อการใช้บริการศนูยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราช
ประสงคม์าเป็นระยะเวลานาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์
ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธ์
ต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า ในข้อการท่ีจะนึกถึงศูนย์การค้าแห่งหน่ึง                
ย่านราชประสงคเ์ป็นท่ีแรก เมื่อต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 คณุค่าตราสินค้าด้านความภกัดีต่อตราสินค้า ในข้อการท่ีจะแนะน าให้คนรอบตวัมาใช้บริการ
ศูนย์การค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง                  
ย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองตวั
มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
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 สมมติฐานข้อท่ี 3  องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลประโยชน์หลกั ผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน ผลติภณัฑ์
ที่คาดหวงั ผลิตภัณฑ์เสรมิ และผลติภัณฑ์ที่เป็นไปได้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้า            
แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 สมมติฐานท่ี 3.1 องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ด้านผลประโยชน์หลกัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 
 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ด้านผลประโยชน์หลกั ในข้อศนูยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค์
เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ของท่านและเพื่อนๆ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้า            
แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปร
ทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
  องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ด้านผลประโยชน์หลกั ในข้อศนูยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค์
เป็นแหล่งรวมสินค้าและบริการท่ีตรงกบัความต้องการของท่าน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทาง   เดยีวกนั  
 สมมติฐานท่ี 3.2 องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3.3 องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑด้์านผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้ริการต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทาง เดยีวกนั  
 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั ในข้อศูนย์การค้าแห่งหน่ึงย่านราช
ประสงคจ์ดัจ าหน่ายสินค้าและบริการในราคาท่ีลูกค้ายอมรบัได้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทาง เดยีวกนั  
 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั ในข้อร้านค้าท่ีศูนย์การค้าแห่งหน่ึง              
ย่านราชประสงคมี์การจดัโปรโมชัน่เพื่อดึงดดูใจลูกค้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้
แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปร
ทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานท่ี 3.4 องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑเ์สรมิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
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 องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์เสริมโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์เสริม ในข้อร้านค้าท่ีศูนย์การค้าแห่งหน่ึง                 
ย่านราชประสงคมี์การจดัส่งสินค้าให้ถึงท่ีบ้าน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่ง
ย่านราชประสงคด์้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สอง 
ตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์เสริม ในข้อลูกค้าสามารถช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการด้วยบตัรเครดิตได้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้น
ความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่า
มาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์เสริม ในข้อมีการบริการหลงัการขายเมื่อซ้ือสินค้า
บางอย่าง เช่น การซ่อมแซม การท าความสะอาดสินค้า เป็นต้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทาง เดยีวกนั  
 สมมติฐานท่ี 3.5 องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นไปได ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
 องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นไปไดโ้ดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นไปไดโ้ดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 
 1.  ลูกค้าที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพีและรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคแ์ตกต่างกนั  
  1.1  ลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ด้านจ านวนเงินเฉลี่ยแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ลกูค้าศูนยก์ารคา้ฯ ทีม่อีายุ 18-27 ปี มจี านวนเงนิเฉลีย่ที่ใชจ้่ายต่อครัง้ต ่ากว่าลูกคา้ ทีม่อีายุ 28-37 ปี และ 38 ปี
ขึน้ไป อาจเน่ืองจากอายุทีม่ากขึน้เป็นวยัทีม่หีน้าทีก่ารงานมัน่คง รายไดเ้ริม่สงูขึน้ ท าใหม้กี าลงัซือ้มากกว่า สง่ผล
ให้สามารถใช้จ่ายในจ านวนเงนิที่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2547: 374-379) ซึ่งกล่าวว่า 
ความต้องการและความสามารถของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ          
สมเกยีรติ ์สภุคัไพศาล (2553) ศกึษาเรื่อง ทศันคตต่ิอคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั และงานวจิยัของ  สนัธนี 
พรหมอักษร (2551) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่ส ัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อ
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ภตัตาคาร เอม็เคโกลด ์ผลการศกึษาพบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารกล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุทีแ่ตกต่างกนั จะเขา้ไปรบัประทานสกุีท้ีภ่ตัตาคารเอม็เคโกลด ์ซึง่เป็นสกุีท้ีม่รีะดบั ในปรมิาณการใชจ้่ายต่อครัง้
ทีแ่ตกต่างกนั  
  1.2  ลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ที่มีอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ด้านจ านวนเงินเฉลี่ยแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ลูกค้าศูนย์การค้าฯ ที่มอีาชีพ นักเรยีน / นักศึกษา มจี านวนเงนิเฉลี่ยที่ใช้จ่ายต่อครัง้ต ่ากว่าลูกค้าที่มีอาชีพรบั
ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ พนักงานบรษิทัเอกชน ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ อาจเนื่องจากในบางอาชพีมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าอาชีพอื่น จึงสามารถใช้จ่ายในจ านวนเงนิที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ             
ภคัวรางค ์จริพงศานานุรกัษ์ (2556) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม
ของผู้บริโภค กระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั 
  1.3  ลูกค้าศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรม
การใชบ้รกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ลูกคา้ศูนยก์ารค้าฯ ที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มจี านวนเงนิเฉลีย่ที่ใช้
จ่ายต่อครัง้ต ่ากว่าลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 35,001-45,000 บาท 
และ 45,001 บาทขึน้ไป อาจเน่ืองจากโดยปกตแิลว้เมื่อมรีายไดส้งูลูกคา้ศูนยก์ารคา้จะสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และ
บรกิารต่างๆ ภายในศนูยก์ารคา้ทีม่รีาคาสงูขึน้ได ้มีอ านาจการจบัจ่ายใชส้อยและมกี าลงัซือ้มากกว่าผูท้ีม่รีายไดต้ ่า
กว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สลญิญา นิยมศลิป์ชยั (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจใช้บรกิาร
ซ ้าของ ลกูคา้ศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์พบว่า ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั 
 2.  คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรบัรูต้ราสนิคา้ การเชื่อมโยงตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพ และความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
  2.1  คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต้ราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้
แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
   คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต้ราสนิคา้ในขอ้การรูจ้กัศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคเ์ป็น
อย่างดี การได้ยินชื่อเสยีงศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์มานานแล้ว (อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05) ความสามารถจดจ าสญัลกัษณ์ (โลโก้) ของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ได้ มีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธ์
ต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 อาจเน่ืองจากลกูคา้ทราบว่าศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่ง
ย่านราชประสงคเ์ป็นแหล่งรวมสนิคา้และบรกิาร ลูกคา้จงึไปใช้บรกิารที่ศูนย์การคา้แห่งนี้เมื่อต้องการใช้จ่ายตาม
โอกาสที่สะดวก ดงันัน้คุณค่าตราสนิค้าด้านการรบัรูต้ราสนิค้าในขอ้ดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ฤทยัรตัน์ เนียมสวสัดิ ์(2555) ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสนิค้าและปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์ซกัผา้ชนิดน ้าสตูรเขม้ขน้ บรสี เอกเซล ลคิวดิ ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่า คุณค่าตรา
สนิค้าด้านการรบัรูต้ราสนิค้า มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ซกัผ้าชนิดน ้าสูตรเขม้ขน้ บรสี เอกเซล ลคิวดิ 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน 
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  2.2  คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ 
   คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้าในข้อการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่ ง             
ยา่นราชประสงคม์าเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะนึกถงึศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคเ์ป็นทีแ่รก เมื่อต้องการ
ซื้อสินค้าหรือบริการ การที่จะแนะน าให้คนรอบตัวมาใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่ งย่านราชประสงค ์                         
มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนักับพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่ง ย่านราชประสงค ์ดา้น
ความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ในขอ้การใช้บรกิารศูนยก์ารค้าแห่งหนึ่ง
ย่านราชประสงคม์ากกว่าศนูยก์ารคา้อื่นๆ มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 อาจเนื่องจากลกูคา้ใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้หลายแห่งตามความสะดวก ลกูคา้ไม่ไดใ้ชบ้รกิารศนูยก์ารคา้
แห่งหนึ่งย่านราชประสงคเ์พยีงแห่งเดยีว และลกูคา้ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคม์คีวามคดิเหน็เรื่องคุณค่า
ตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ในขอ้การใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคม์ากกว่าศูนยก์ารคา้
อื่นๆ อาจเนื่องจากศูนย์การค้าแต่ละแห่งมีจุดเด่นที่ดึงดูดใจลูกค้าแตกต่างกัน ลูกค้าจึงสนใจที่จะใช้บริการ
ศูนย์การค้าหลายๆ แห่ง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศตามความต้องการ ดงันัน้คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ในขอ้ดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งยา่นราชประสงค ์ดา้นความถีใ่น
การใชบ้รกิารต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภกัดิค์นางค ์บุญสม (2552) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทางการตลาด
และคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางชเิซโด ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่า 
คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางชเิซโด้ ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 
 3.  องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลประโยชน์หลกั ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั 
ผลิตภัณฑ์เสริม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง                
ย่านราชประสงค ์
  3.1  องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
   องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลประโยชน์หลักในขอ้ศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์
เป็นสถานที่พบปะสงัสรรค์ของท่านและเพื่อนๆ ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์เป็นแหล่งรวมสนิค้าและ
บรกิารที่ตรงกบัความต้องการของท่าน มคีวามสมัพันธ์ต ่ามาก ในทิศทางเดยีวกนั กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
อาจเนื่องจากปัจจุบนัมีศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกดิขึ้นมากซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้า สนิค้ าและ
บริการ ลูกค้าจึงเลือกที่จะใช้บริการ ซื้อสินค้าต่างๆ ที่แปลกใหม่และตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนัน้
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลประโยชน์หลกัในข้อดังกล่าวมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภรสัมิ ์ 
จวิะรงัสนิี (2558) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
สเปรยร์ะงบักลิน่กายเรโซนาดรายสเปรยข์องผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่า องคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑด์า้นผลประโยชน์หลกั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย ์
ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 
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  3.2  องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
   องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงัในข้อศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราช
ประสงคจ์ดัจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารในราคาทีล่กูคา้ยอมรบัได ้(อย่างมนียัส าคญัที ่0.05) รา้นคา้ทีศ่นูยก์ารคา้แห่ง
หนึ่งย่านราชประสงค์มีการจัดโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดใจลูกค้า มีความสัมพันธ์ต ่ามาก  ในทิศทางเดียวกันกับ 
พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 อาจเน่ืองจากเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสนิค้าและบรกิาร ลูกค้าจะแสวงหาจากแหล่ง
ขายต่างๆ เพื่อให้ได้สนิค้าที่ตรงกบัความคาดหวงัของตน ดังนัน้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์               
ที่คาดหวงัในขอ้ดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ด้าน
ความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภรสัมิ ์จวิะรงัสนีิ (2558) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตรา
สนิคา้และปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดรายสเปรย์
ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั                
มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงบักลิน่กาย เรโซนา ดราย สเปรย์ ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน  
  3.3  องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ด้านผลติภณัฑ์เสรมิ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
   องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมในข้อร้านค้าที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ ง                
ย่านราชประสงคม์กีารจดัสง่สนิคา้ใหถ้งึทีบ่า้น ลูกคา้สามารถช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยบตัรเครดติได ้มกีาร
บรกิารหลงัการขายเมื่อซือ้สนิคา้บางอย่าง เช่น การซ่อมแซม การท าความสะอาดสนิคา้ เป็นตน้ มคีวามสมัพนัธต์ ่า
มาก  ในทศิทางเดยีวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่าน ราชประสงค ์ดา้นความถี่ในการใช้
บรกิารต่อเดือน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องจากผลติภัณฑ์เสรมิสามารถเพิ่มคุณค่าให้กบั
สนิค้า หากลูกค้าเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิของสนิค้าชนิดเดยีวกนั ลูกค้าจะมองถึงผลประโยชน์ที่จะได้รบัเพิ่มเติม
นอกเหนือจากตวัสนิคา้ จงึมคีวามเป็นไปไดว้่าลูกคา้อาจเลอืกใช้บรกิารศูนยก์ารคา้ที่มผีลติภณัฑ์เสรมิทีลู่กคา้พงึ
พอใจ ดงันัน้องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ด้านผลติภัณฑ์เสริมในขอ้ดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
เปรมศิา กมลาพร (2553) ศกึษาเรื่ององคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์และคุณค่าในตราสนิคา้มผีลต่อความจงรกัภกัดี
ในตราสนิคา้ของเครื่องส าอางระดบัพรเีมยีม/ เคาน์เตอรเ์ซล ซึง่พบว่า องคป์ระกอบของผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑ์
เสริม มีผลต่อความภักดีที่จะซื้อ (มีพฤติกรรมการซื้อ) เครื่องส าอางระดับพรีเมี่ยม ESTEE LAUDER ในด้าน
ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค ์
ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงคเ์พิม่เตมิดว้ย 
 2.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่ ง                 
ย่านราชประสงคข์องลกูคา้ชาวต่างชาตเิพิม่เตมิดว้ย 
 3.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อดูผลของศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งย่านราชประสงค์อย่างเดยีว ในการ
วจิยัครัง้ต่อไปจงึควรมกีารเปรยีบเทยีบกบัศนูยก์ารคา้คู่แขง่ในระดบัเดยีวกนัดว้ย  

http://www.ex-mba.buu.ac.th/research/Bkk/Ex-23-Bkk/51721706/index.html
http://www.ex-mba.buu.ac.th/research/Bkk/Ex-23-Bkk/51721706/index.html


 15 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยได้รบัความช่วยเหลอืจาก อาจารย ์ดร.จโิรจน์ บุรณศริ ิในการให้
ค าแนะน า ปรบัปรุง อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณดว้ย
ความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาบริหารธุ รกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                      
ศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ให้ความรู้ท าให้ผู้วจิยัมคีวามรู้เพิ่มมากขึน้ รวมทัง้เจ้าหน้าที่ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ  ทุกท่าน             
ทีอ่ านวยความสะดวกในดา้นการเรยีน การจดัท าวจิยั ตลอดการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัแห่งนี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชกิในครอบครวัทุกท่านทีเ่ป็นก าลงัใจ สนบัสนุนความคดิ 
และขอขอบคุณเพื่อนๆ และรุ่นพี ่MBA ทีช่่วยเหลอืและใหค้ าแนะน าทีม่ปีระโยชน์ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณณัฐวุฒ ิวยัเจรญิ ทีเ่ป็นก าลงัใจและช่วยเหลอืผูว้จิยัจนกระทัง่งานวจิยัเล่มนี้ส าเรจ็ 
และขอขอบคุณผูใ้หค้วามช่วยเหลอือื่นๆ ทีไ่ม่สามารถกล่าวไดท้ัง้หมด  
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัจะมคีวามยนิดอีย่างยิง่หากสารนิพนธฉ์บบันี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวม หรอืผูท้ี่
สนใจทุกท่าน น าไปใชศ้กึษาหาความรู ้ประกอบการเรยีน การท างาน ประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจ าวนั 
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