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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่ใช้บริการศูนย์การค้าในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม สถิติการวิเคราะห์แปรปรวนทาง
เดียว สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และสถิติการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  พบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีลักษณะ                 
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย  
ในด้านของความถี่ในการไปใช้บริการต่อเดือนของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) การรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด– 19 ของกระทรวงสาธารณสุข มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในด้านของความถี่ในการไปใช้บริการ
ต่อเดือนของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19                   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของผู้ประกอบการศูนย์การค้าช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคล ของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด –19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย ศูนย์การค้า ไวรัสโควิด – 19 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
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ABSTRACT 
 

This aims of this research are to study consumer spending behaviors at shopping centers in the 
Bangkok metropolitan area during the COVID-19 outbreak, in terms of the attitudes of 7P's marketing mix of 
shopping center operators in seven areas: products and service, prices, place, promotion, people, process and 
physical. The sample group in this research consisted of people who used shopping centers in in the Bangkok 
metropolitan area. A questionnaire was used to collect data and the statistics for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by means of difference testing statistics, 
One-way Analysis of Variance, Pearson Correlation Coefficients and multiple regression analysis. The results of 
this research found the following: most respondents were female, 25 to 32 years, held a Bachelor's degree 
and were occupied as private employees with an average monthly income of 15,001 to 25,000 Baht. The 
perception of preventive measures against COVID-19 by the Ministry of Public Health found that the 
perception of prevention measures resulted in a very high level of awareness. The attitudes towards the 
marketing mix (7P's) among found that the attitude level to marketing mix was at a very good level. The 
shopping behavior of consumers at shopping centers in the Bangkok metropolitan area during the COVID-19 
epidemic situation found that most respondents used services at least once a month to a maximum of 20 
times per month and the average cost per time was a minimum of 200 Baht and a maximum of 5,000 Baht 
per time.  The hypothesis testing results had a statistical significance level of 0.05 and found that: (1) 
consumers with personal characteristics consisting of gender, age, education level, occupation and average 
monthly income were different. There were different shopping behaviors by consumers at shopping centers in 
in the Bangkok metropolitan area during the COVID-19 outbreak; (2) the recognition of measures to prevent 
the spread of COVID-19 by the Ministry of Public Health affected the shopping behavior of consumers at 
shopping centers in the Bangkok metropolitan area during the during different phases of the COVID-19 
epidemic; and (3) attitudes towards the 7P's marketing mix of shopping center operators during the COVID-19 
epidemic, affected consumer spending behaviors at shopping centers in the Bangkok metropolitan area during 
the COVID-19 outbreak. 
 
Keywords: Consumer Spending Behaviors, Shopping Centers COVID-19, Marketing mix (7P's) 
 

บทน า 
 ศูนย์การค้าถือเป็นรูปแบบการค้าปลีกรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการเพื่อการจ าหน่าย มีร้านค้า
มากมายนานชนิด สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ท่ีจอดรถ ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ 
รวมไปถึงงานแสดงสินค้าและงานกิจกรรมต่างๆ โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้ที่สนใจใช้บริการเข้ามาใช้บริการ และจับจ่ายใช้
สอย เพื่อซื้อสินค้าและบริการภายในศูนย์การค้า อีกทั้งยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ส าหรับสถานที่ตั้งยังอยู่ในท าเลที่ผู้สนใช้บริการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะ รถไฟฟ้า 
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หรือรถส่วนบุคคล จากสถานการณ์ที่ผ่านมาในด้านกลยุทธ์การตลาดของศูนย์การค้า อยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงเพื่อต้องการให้
คนทั่วไปมีความสนใจมาใช้บริการให้ได้มากที่สุด จึงท าให้เกิดการขยายตัวของศูนย์ก ารค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัด
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีประชากรหนาแน่น ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ลดลงแต่
ผู้ประกอบการหลักในตลาดส่วนใหญ่ยังมีผลประกอบการได้ดี อย่างเช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ท่ีเติบโตจากทยอยเปิดให้บริการเพิ่ม
ต่อเนื่อง ท าให้มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.22% เมื่อเทียบกับปี 2561 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค -19 ที่มีการ
ระบาดอย่างกว้างขวางในหลายประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเช้ือไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจาย จากคนสู่
คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ ามูก น้ าลายของคน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการหลากหลาย แบบตั้งแต่ติดเชื้อ
ไม่มีอาการ อาการเล็กน้อยคล้ายเป็นไข้หวัดธรรมดา อาการปานกลางเป็นปอดอักเสบ และอาการรุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต                
ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่เช้ือดังกล่าวด้วยเช่นกัน การติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมีผู้
ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากข้ึน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ว่าผู้บริโภคมีการรับรู้เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยเพียงใด และภายหลังที่ศูนย์การค้าสามารถกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบท่ามกลาง
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ใช้บริการมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการศูนย์การค้า ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ 
ว่ามีทัศนคติอย่างไรในการใช้บริการ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในด้านต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจศูนย์การค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19  รวมทั้งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการคิดค้นกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย โดยมุ่งที่ปัจจัยเหตุ 2 ปัจจัย คือ การรับรู้มาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และเครื่องมือการตลาดที่ผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคการด าเนินชีวิตรูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่นนี้อีกด้วย 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของกระทรวง
สาธารณสุขกับพฤติกรรมการจับจา่ยใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด – 19 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล 
(People) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Evidence) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 

มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส            
โควิด – 19 แตกต่างกัน 

2. การรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 ของกระทรวงสาธารณสุข มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส           
โควิด – 19 

3. ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของผู้ประกอบการศูนย์การค้าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส          
โควิด – 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ได้ให้ความหมายของ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ว่า

เป็นวิธีการแบ่งส่วนตลาดที่มีความส าคัญกับความต้องการของผู้บริโภคหรืออัตราการใช้จะเกี่ยวข้องกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ 
ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix '7Ps) P. Kotler & Keller (2012) ได้
ให้ความหมายของ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการกระท าเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยเครื่องมือสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ หรือที่เรียกว่า 4 P’s ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
เกี่ยวกับธุรกิจบริการ (The Services Marketing Mix) ต้องให้ความสนใจในปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม โดยการน าอีก 3P’s มาใช้กับธุรกิจ
บริการ ได้แก่ บุคลากร กระบวนการในการให้บริการ การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจ าเป็นต่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้านหรือ 7 P’s ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Evidence) 

แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ Gamble & Gamble (2005) ได้ให้ความหมายการรับรู้ ว่าเป็นกระบวนการในการให้ ความ
สนใจและ การเลือกรับ การรวบรวมและการจัดระบบและการแปลความหมายหรือการสร้างความหมายให้ แก่ข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือให้
เข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในสภาพแวดล้อมรอบตัว 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Kotler & Amstrong (1990) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นจากภายใต้จิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจมีการ
เปรียบเทียบวิธีการเลือกสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะมีการเปรียบเทียบวิธีการเลือกสินค้าและบริการโดยใช้หลักและแนวทาง                 
ที่แตกต่างกันออกไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ศูนย์การค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ศูนย์การค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ก าหนดขนาดของตัวอย่าง โดยก าหนด
ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% ยอมให้คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 384 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่มเติม 
16 ตัวอย่าง จึงรวมเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เลือกเขตกรุงเทพมหานคร จาก 50 เขต 
โดยวิธีการจับฉลากให้ได้ 8 เขต ประกอบด้วย เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตจตุจักร เขตประเวศ เขตคลองสาน เขตบางนา               
เขตบางกะปิ เขตภาษีเจริญ 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างในแต่ละเขตจ านวนเท่าๆ กัน 
เขตละ 50 คน จ านวน 8 เขต รวมทั้งหมด 400 คน  

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง             
จะเลือกจากศูนย์การค้าที่เป็นใจกลางของแหล่งชุมชนโดยรอบ และเป็นบริเวณที่มีการจราจรผ่านโดยสะดวก โดยกลุ่มเป้าหมายที่
จะท าการเก็บข้อมูลจะเลือกผู้ที่ซื้อ พ้ืนท่ี 8 เขต ท่ีจับฉลากได้ ประกอบด้วย 
 1. เขตวัฒนา จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบริเวณ ถนนอโศกมนตรี บริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอมินอล 21 
 2. เขตปทุมวัน จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบริเวณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์ 
 3. เขตจตุจักร จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
 4. เขตประเวศ จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่บริเวณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์  
 5. เขตคลองสาน จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีบริเวณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 
 6. เขตบางนา จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีบริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา 
 7. เขตบางกะปิ จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่บริเวณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ 
 8. เขตภาษีเจริญ จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่บริเวณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค 

ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้           
ในการวิจัย โดยท าการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ใช้บริการศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา และให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกค าตอบในแบบสอบถามเอง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นข้อค าถามต่าง ๆ ในแบบสอบถาม (Questionnaires) เรื่อง พฤติกรรมการ

จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดย
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 การรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของ
ผู้ประกอบการศูนย์การค้าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จ านวน 21 ข้อ และส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการจับจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จ านวน 9 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  การรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ               
โรคโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ประกอบการศูนย์การค้าช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาร้อยละ 
(Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใช้สถิติ t-test, ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-Way Analysis of Variance หรือ One Way ANOVA) , สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product – 
moment Correlation Coefficient)และ สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากการตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 มีอายุระหว่าง 25 – 32 ปี จ านวน 
175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ระดับการศึกษาระดับของช้ันปริญญาตรีจ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00  มีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 212 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.00 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุขของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น  หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด  
หมั่นล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่ าเสมอ  ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าหรือเฟสชิลด์                
ไว้ตลอดเวลา สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที  และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใกล้ชิดคนอื่นให้น้อยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับการรับรู้อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 3.59 3.58 3.54 3.53 และ 3.42 ตามล าดับ และเลือกทานอาหารที่
ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 

3. การวิเคราะข้อมูลทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับทัศนคติต่อ                
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคาและด้านกายภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 3.45 3.448 3.41 3.37 3.35 และ 3.33 ตามล าดับ 

4. การวิเคราะข้อมูลทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับทัศนคติต่อ               
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคาและด้านกายภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 3.45 3.448 3.41 3.37 3.35 และ 3.33 ตามล าดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แตกแตกต่างกัน ในด้านของความถี่ในการไปใช้บริการต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 ของกระทรวงสาธารณสุข                      
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในด้านความถี่ในการเดินทางไปศูนย์การค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของผู้ประกอบการศูนย์การค้าช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 32 ปี ระดับการศึกษาระดับของ

ช้ันปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรกมล 
สังข์เพชร และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรลั
พลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มีแหล่งที่พักอาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง เพราะสถาน
ที่ตั้งของศูนย์การค้าตั้งอยู่เขตอ าเภอเมือง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีพฤติกรรมและความต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการมากกว่า
เพศชายมี อายุระหว่าง 25 – 30 ปี ระดับการศึกษาระดับของช้ันปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
15,000 – 30,000 บาท  
 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่า ร้านอาหารส่วนใหญ่ในศูนย์การค้าจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทาน             
ใส่ถุงพลาสติกใส่ให้กับลูกค้าก่อนให้บริการทุกครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสะอาด 
เพือ่ท่ีจะได้สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและกลับมาใช้บริการอีก 
 ด้านราคา พบว่า ราคาของสินค้าขายดีช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในแผนกจ าหน่ายสินค้าต่างๆในศูนย์การค้า เช่น อุปกรณ์
ท าอาหาร อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดบ้านและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม/วิตามิน 
จ าหน่ายด้วยราคาที่เหมาะสม มีความคุ้มค่า คุ้มราคา สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัย             
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า ด้านราคา พบว่า ราคาของสินค้ามีความพอเหมาะ และเหมาะสมต่อความต้องการ  
ของลูกค้า 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า สินค้าที่จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์การค้า มีความหลากหลายตรงกับ
ความต้องการซื้อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีการจ าหน่ายสินค้าตามร้านค้า ที่ได้
จับจองไว้ เพื่อท่ีจะได้ท าการซื้อสินค้า 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ศูนย์การค้ามีการจัดกิจกรรม (Event) โดยเชิญผู้มีชื่อเสียงมาในงาน เพื่อดึงดูดให้คนมา
ใช้บริการที่ศูนย์การค้ามากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์การค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ศูนย์การค้าได้น าดาราที่มีช่ือเสียงมาโปรโมทสินค้า   
 ด้านบุคคล พบว่า พนักงานภายในศูนย์การค้าให้บริการโดยสวมหน้ากากอนามัย หรือ เฟสชิลด์ ตลอดเวลาในขณะ
ปฏิบัติงาน  เนื่องจากว่าความปลอดภัยของลูกค้าและตัวของพนักงานเอง และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายใน
ห้างสรรสินค้าอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์การค้า ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคคล พบว่า พนักงานมีความรู้ในการแนะน าสินค้า และมีการรักษาความสะอาดทั้งภายในและ
นอกร่างกาย 
 ด้านกระบวนการ พบว่า ศูนย์การค้ามีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในจุดต่างๆของศูนย์การค้า ระหว่างการใช้บริการ 
เนื่องจากว่า เมื่อเกิดสถานการณ์โควิค -19 ขึ้น ความปลอดภัยของตัวพนักงานเองและตัวพนักงานของลูกค้าเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า ผลการวิจัยพบว่า            
ด้านกระบวนการ ทางศูนย์การค้ามีการบริการถังขยะ ในจุดต่างๆของศูนย์การค้า ระหว่างการใช้บริการ 
 ด้านกายภาพ พบว่า ภายในลิฟต์ของศูนย์การค้ามีจุดสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้บริการยืนตามจุด เพื่อก าหนดจุดยืนให้เว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ที่เหมาะสม เนื่องจากว่า การเว้นระยะห่างเป็นสิ่งส าคัญในการเกิดสถานการณ์ของ                 
โรคโควิค -19 สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านกายภาพ พบว่า ภายในลิฟต์ของศูนย์การค้ามีจุดสัญลักษณ์ให้มีการเว้นระยะห่าง เพื่อความสะดวกในการ 
ถือสินค้า  
 ด้านความถี่ในการเดินทางไปศูนย์การค้าต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการเดินทางไปศูนย์การค้า                 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ต่อเดือน ต่ าสุด 1 ครั้งต่อเดือนและสูงสุด 20 ครั้ง
ต่อเดือน เนื่องจากว่า การซื้อสินค้าส่วนใหญ่ ไปในห้างของสรรสินค้าในแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะท าการซื้อที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง 
จึงนิยมที่จะไปบ่อยๆ เพื่อท่ีจะได้ซื้อสินค้าตามที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์การค้าส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการคือ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล
เหตุผลหลักท่ีเลือกใช้บริการคือ ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท างาน และส่วนใหญ่ไปศูนย์การค้าเพื่อไปใช้บริการร้านอาหาร  
 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายจากการจับจ่ายใช้สอย ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ต่ าสุด 200 บาทต่อครั้ง และสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง 
เนื่องจากว่า ราคาของสินค้าในช่วงที่เกิดไวรัสของโควิค -19 นั้น มีราคาที่ถูกลงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีรายรับ
น้อยกว่ารายจ่าย ส่งให้ราคาสินค้ามีการถูกลงกว่าที่ก่อนจะเกิดโรคระบาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์การค้าส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการคือ               
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละ 1,300 – 6,500 บาท การเดินทางไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า เป็นระยะเวลา 1 – 15 วัน 
 เหตุผลที่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด –19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าเนื่องจากใกล้บ้าน / ใกล้ที่ท างานมากที่สุด เนื่องจากว่า มีความประหยัดเวลาในการซื้อสินค้า 
และประหยัดเวลาในการไปท างาน เพราะว่ามีการย่นของระยะเวลาของการเดินทางลง ท าให้การซื้อสินค้ามีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า 
ศูนย์การค้าส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการคือ ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลเหตุผลหลักที่เลือกใช้บริการคือ ใกล้บ้าน ใกล้ที่
ท างาน  
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 วัตถุประสงค์หลักในการไปศูนย์การค้าของท่านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อสินค้าต่างๆจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรกมล 
สังข์เพชร และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรลั
พลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี  ผลการวิจัยพบว่า เซ็นทรัลพลาซ่าเป็นศูนย์การค้าที่มีสินค้าและบริการที่หลากหลายและทันสมัยมาก
ที่สุดภายในจังหวัด ดังนั้นผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่าสิ นค้าและบริการที่ได้รับ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายและความครบครัน 
 บุคคลที่เดินทางไปศูนย์การค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยบ่อยที่สุด พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปคนเดียว เนื่องจากว่า การที่เดินห้างสรรพสินค้าเพียงคนเดียว ส่งผลให้การเลือกซื้อสินค้ามีความ
พอเหมาะต่อความต้องการมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อิสรา ศรีพัฒนกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ                      
ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่จะเดินทางไปซื้อสินค้าเพียงคนเดียว รองลงมาไปซื้อสินค้ากับครอบครวั การที่ไปเลือกซื้อนค้าเพียงคนเดียวเกิดความสบาย
ใจกว่าท่ีจะไปเป็นแบบครอบครัว 
 ช่วงเวลาเดินทางไปใช้บริการศูนย์การค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เดินทางไปช่วงเวลา 18.01 น. –20.00 น.  เนื่องจากว่าเป็นระยะเวลาในการเลิกงานของพนักงาน ท าให้มีเวลามากพอใน
การเลือกซื้อสินค้าเข้าบ้าน จิตรกมล สังข์เพชร และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี  ผลการวิจัยพบว่า ด้านของพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้
บริการพบว่าส่วนใหญ่มีเหตุผลในการมาใช้บริการเนื่องจากใกล้ที่พักอาศัย โดยที่ตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเอง และวันเสาร์-อาทิตย์ 
ช่วงเวลา 16.01-1800 น. คือวันที่และช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการมากที่สุด  
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้า ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ที่มาจับจ่าย
ใช้สอยมีความเช่ือมั่นในมาตรการของผู้ประกอบการศูนย์การค้าอยู่ในระดับสูง เนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่กลัวที่ จะติดเช่ือโรค 
ส่งผลให้ต้องมีการดูแลร่างกายเป็นพิเศษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Makgopa (2016) ศึกษาเรื่อง ตัวช้ีวัดทัศนคติของผู้เข้าชม
ห้างสรรพสินค้าด้านการรับรู้ลักษณะของห้างสรรพสินค้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าชมห้างสรรพสินค้าให้ความส าคัญกับที่จอดรถ
สะดวกเป็นปัจจัยอันดับแรก ปัจจัยรองลงมาคือ ร้านค้าที่หลากหลายและห้างสรรพสินค้า / ศูนย์มีบริการที่หลากหลาย                      
ในขณะเดียวกัน คุณลักษณะของห้างสรรพสินค้าที่ผู้เข้าชมสรรพสินค้าให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ จัดนิทรรศการ / กิจกรรมที่
น่าสนใจ ผู้ที่ซื้อของที่ห้าง / ศูนย์การค้านี้ มีลักษณะคล้ายกับตนเอง และสินค้าไม่ซ้ ากันเมื่อเทียบกับห้าง / ศูนย์อื่น ๆ ระดับของ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้า ส่วนใหญ่เกิดความพึงพอใจต่อการบริการของพนักงาน 
และรปภ. ในห้างสรรพสินค้า 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แตกแตกต่างกัน ในด้านของความถี่ในการไปใช้บริการต่อเดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่ไม่
เหมือนกัน มีสังคมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุฑารินี เกยานนท์ (2562) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา  จันทร์จรัสสุข (2555) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ ใช้บริการในห้าง เทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ที่มีอิทธิพล                
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการของห้างเทสโก้ โลตัส ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาและ อาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ในการซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตัสของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพฯ ในด้านความถี่ในการใช้บริการและในด้านจ านวน
เงินท่ีใช้บริการแตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 ของกระทรวงสาธารณสุข             
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในด้านความถี่ในการเดินทางไปศูนย์การค้า เนื่องจากลูกค้าเมื่อมีการรับรู้มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้
ประกาศรวมไปถึงมาตรการที่ควบคุมให้สถานที่สาธารณะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจต่อมาตรการของศูนย์การค้าท าให้เกิดการใช้บริการได้อย่างบ่อยครั้ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรกมล 
สังข์เพชร และ สุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บรโิภคในการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรลั
พลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา            
สุราษฎร์ธานี โดยพบว่า การรับรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับศูนย์การค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมาใช้บริการศูนย์การค้ามากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารในช่องทางต่างๆ 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของผู้ประกอบการศูนย์การค้าช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคคล 
เนื่องจากว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดความซบเซา ประชาชนส่วนใหญ่จึงให้
ความส าคัญในความคุ้มค่าของราคาที่จะต้องจ่ายมากขึ้น จึงมีความสนใจรายการลดราคาสินค้าช่วงเทศกาลต่างๆเป็นพิเศษ และ
พฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปโดยให้ความสนใจในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น และในการรับบริการ
พนักงานขายก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าให้ความส าคัญมากที่สุดในการรับบริการจากศูนย์การค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑารัตน์ สายโรจน์พันธ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครตัดสินใจใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตมากที่สุด คือ พนักงานมี
ความรู้ในตัวสินค้าเป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและใช้บริการในห้าง เทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพราะ
ราคาของสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมักค านึงถึง และด้านสถานที่ สืบเนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายพร้อมกับความ
ทันสมัย 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19” โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินคา้สามารถน าผลวิจยัด้านการรับรูม้าตรการการป้องกันการแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโควิด – 1 9 ของกระทรวงสาธารณสุขไปวิเคราะห์ และพัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสารกับผู้บริโภคที่มาใช้บริการ เนื่องจากการ
รับรู้มีผลต่อความถี่ในการเดินทางมาใช้บริการศูนย์การค้า ซึ่งอาจเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัย และความ
สะอาดที่ทางศูนย์การค้ามีมาตรการที่เข้มข้นในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
กลับมาใช้บริการที่บ่อยครั้งยิ่งขึ้น 
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 2. ในด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการศูนย์การค้า ควรมุ่งเน้นความส าคัญในแต่ละด้านที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการในการใช้บริการ ดังนี้ 
  2.1 ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านการกลับมาใช้บริการของลูกค้าอย่างมาก 
ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นสรา้งกลยุทธ์ด้านการตลาดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายที่มีการจัดขึ้นในช่วงโอกาสส าคัญ
เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย อาทิเช่น แคมเปญลดราคาหรือการจัดแคมเปญพิเศษยิ่งกว่า ให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเท่านั้น เพื่อสร้าง
ความพิเศษให้มากยิ่งขึ้น หรือ การน าบุคคลที่มีช่ือเสียงมา เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น แต่จะต้อง
จัดภายใต้มาตรการการป้องกันด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างรัดกุม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและรู้สึกถึง
ความสบายใจ อีกทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในด้านภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า ส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในกลับมาใช้บริการกับ
ศูนย์การค้า 
  2.2 ด้านราคา พบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการเดินทางไปศูนย์การค้าต่อเดือนอย่างมาก จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยด้านราคายังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าให้ความส าคัญ ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการควบคุมและก าหนดราคาจ าหน่าย
ของสินค้าต่างๆภายในศูนย์การค้าให้คงที่เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและลูกค้าจะรู้สึกได้ว่าจ่ายเงินแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งท่ีได้รับ 
เพราะสถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นท าให้ลูกค้าทั่วไปค่อนข้างพิจารณาในการจับจ่ายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการอาจ
ส ารวจว่าสินค้าหรือบริการชนิดใดภายในศูนย์การค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจ และส่งผลต่อความถี่ของลูกค้าในการเดินทางมาใช้
บริการ เพื่อสามารถสร้างกลยุทธ์ด้านราคาในประเภทสินค้าและบริการนั้นๆโดยตรง เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามีความถี่ในการมาใช้บริการ
มากยิ่งข้ึน 
  2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านความเช่ือมั่นในการใช้บริการศูนย์การค้า 
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท าให้ลูกค้ามีความกังวลในเรื่องของความสะอาดปลอดภัย และ
พฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการเข้าแหล่งชุมชน ดังนั้น ช่องทางออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญอย่างมาก             
ในยุคนี้ ควรมีกลยุทธ์ในด้านการสื่อสารที่หลากหลายและดึงดูดให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ประกอบการต้องเน้น
ให้ความส าคัญในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับภาพสินค้าที่อยู่ในช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงราคาที่มีความคุ้มค่า และในด้าน
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า รวมไปถึงการบริการหลังการขายที่ผู้ประกอบการต้องให้
ความส าคัญเช่นกัน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในแบรนด์ของศูนย์การค้า 
  2.4 ด้านบุคคล พบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านความเช่ือมั่นในการใช้บริการศูนย์การค้า แน่นอนว่าการ
ใหบ้ริการจากพนักงานของศูนย์การค้าเป็นปัจจัยหลักท่ีวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมาก หากลูกค้าต้องพบเจอกับการบริการที่
ได้รับจากพนักงานส่งผลเสียทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์และการถูกร้องเรียน ยิ่งการบริการที่อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ลูกค้าจะยิ่งกังวลมากเป็นพิเศษ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเน้นการอบรมและฝึกพนักงานท้ังในด้านของวิธีปฏิบัติ
ต่อลูกค้าในเรื่องค าพูดที่ใช้ระหว่างการใช้บริการ มารยาทและพฤติกรรมต่างๆที่มีต่อลูกค้า รวมไปถึงการอบรมเรื่องมาตรการการ
ป้องกันการแพร่เช้ือของไวรัสโควิด-19 เช่นการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน การดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเพื่อลด
ความเสี่ยงในการแพร่เช้ือ เพื่อสร้างทัศนคติด้านความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการศูนย์การค้า 
 3. นอกจากการบริการ ณ จุดบริการต่างๆภายในศูนย์การค้าที่จะต้องบสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่ทางผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดแล้ว การบริการหลังการขายจึงเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเช่นกัน ควรมีกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้ายังคงกลับมา
ใช้บริการทีศู่นย์การค้าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 
 1. เนื่องจากการท าการวิจัยครั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่อนข้างรุนแรงและเป็นสิ่งใหม่ที่คน
จะต้องปรับตัวในการด าเนินชีวิตผลการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นผลการวิจัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาด
คลี่คลายมากขึ้นท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่นกัน จึงควรศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายอาจเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์การปรับตัวของผู้บริโภค 
 2. จากการเก็บแบบสอบถามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน
จะมีความกังวลในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้วิจัย ในเรื่องของการเว้นระยะห่างและความปลอดภัย ดังนั้น ควรมีการพัฒนา
รูปแบบการเก็บสอบถามในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเกิดความสบายใจและสามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 3. การศึกษาครั้งต่อไปสามารถขยายขอบเขตการศึกษาไปยังประชากรกลุ่มอื่นนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากมุมมองและทัศคติในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู้บริโภคจังหวัดอื่น อาจมีความแตกต่างกันไป เพื่อสามารถน าไป
ปรับปรุงและพฒันาการบริการของศูนย์การค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4 การศึกษาครั้งนี้อาจยังไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดของผู้บริโภค ดังนั้นควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพที่วิเคราะห์และ
เก็บข้อมูลเชิงลึกถึง ความต้องการจริงๆจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด เฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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