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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หาร
การพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี และ 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ น กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พ่อค้าแม่คา้ และประชาชนทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร และจังหวัด
นนทบุรี จานวน 384 คนโดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่ องมือที่
ใช้ คื อ แบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ วิเคราะห์ ข ้อมู ลหาค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of
variance) ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่อการบริ หารการพัฒนาศู นย์การค้าชุ มชน
ซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.39) เรี ยงลาดับ ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความหลากหลายของสิ นค้า ( X = 4.44) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ
ภูมิ สถาปัตย์ ( X = 4.42) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านสถานที่จอดรถ ( X = 4.33)
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าชุ มชน
ซิ ต้ ี พาร์ คเมื องทองธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน พบว่า
ประชาชนที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการ
บริ หารการพัฒ นาศู น ย์ ก ารค้า ชุ ม ชนซิ ต้ ี พาร์ ค เมื อ งทองธานี โดยรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า น
ไม่แตกต่างกัน
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ภูมหิ ลัง
วิถีชีวติ ของคนในชุมชนเมืองหลวงและปริ มณฑล ในด้านความต้องการความสะดวกสบาย
ในการเดิ นทาง ความพร้ อมในด้านอุ ปโภคบริ โภค การจับจ่า ยซื้ อของ ควบคู่ไปกับการพักผ่อน
หย่อนใจ นับวันจะทวีความต้องการมากยิง่ ขึ้น
จากการขยายตัวของแหล่งชุมชนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับวิถีชีวิตอันเร่ งรี บในแต่ละวัน
ของคนกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ประสบปั ญหากับการจราจรที่ติดขัดทาให้กลุ่มคนเหล่านี้
ที่ อาศัยอยู่ใ นแต่ล ะย่าน ไม่อยากไปเสี ย เวลากับการไปจับจ่า ยซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า หรื อ
ศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ ที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองหรื อตั้งอยูห่ ่างไกลจากบ้านมากเกินไป เพราะนอกจากจะต้อง
ขับรถไป ไกลแล้ว ยังต้องเสี ยค่าน้ ามันที่ ราคาแพง และต้องเสี ยเวลาในการหาที่ จอดรถ แถมใน
บางครั้ง ยังต้องจอดรถไกลจากจุดที่เราต้องการซื้ อสิ นค้า ยิ่งต้องเสี ยเวลามากยิ่งขึ้น ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของกลุ่ มคนในปั จจุ บนั ทาให้คนเหล่ านี้ หันมาซื้ อสิ นค้าจากช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่
สามารถตอบสนองความต้องการในชี วิตประจาวันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ วที่เข้ากับวิถีชีวิต
อันเร่ งรี บและไม่ตอ้ งไปประสบปั ญหากับการจราจรติดขัด (สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2558)
สภาพดังกล่าวทาให้ศูนย์การค้าชุ มชน(Community Mall) ได้รับความนิยมและเป็ นที่สนใจ
ของกลุ่มคนหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก และศูนย์การค้าก็เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของศูนย์การค้าที่
ไม่ตอ้ งใช้พ้ืนที่มากมายเหมือนห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ ๆ ที่เน้นความหลากหลายและครบครันของ
สิ นค้า เพื่อดึ งดูดผูบ้ ริ โภค แต่ศูนย์การค้าชุ มชน เน้นการตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคความ
สะดวกสบายรวดเร็ วแล้วยังเป็ นแหล่งนัดพบและการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคจึงมีสินค้าและบริ การที่
ต่างจากศูนย์การค้าทัว่ ไปเนื่ องจาการใช้พ้ืนที่ ที่ไม่มากจึงสามารถแทรกซึ มสู่ ย่านชุ มชนต่าง ๆได้
สะดวก แถมยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างทัว่ ถึง กว่าห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ คอมมูนิต้ ี
มอลล์ (Community Mall) จึงกลายเป็ นรู ปแบบการค้าปลีกที่ผปู ้ ระกอบการให้ความสนใจเป็ นอย่าง
มาก (ธนาภรณ์ แสวงทอง. 2558)
จากจุดที่ได้เปรี ยบของศูนย์การค้าชุ มชน จึงถือเป็ นช่องว่างทางการตลาดที่ทาให้ผปู ้ ระกอบการ
สามารถทาศูนย์การค้าขนาดเล็กได้ แม้ในพื้นที่เมืองนั้น ๆ จะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่อยูก่ ็ตาม แต่คอมมู
นิ ต้ ี มอลล์ (Community Mall) ก็ยงั ได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื่ องและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่ อย ๆ
จึงทาให้ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ของห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ เริ่ มให้ความสนใจและหันมาลงทุ น
ทางด้านนี้ ซึ่ งจะทาให้มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง
ปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งของการบริ หารห้างสรรพสิ นค้าให้เจริ ญเติบโต นั้น ก็คือ ต้องมี
สิ นค้าที่หลากหลาย ยกตัวอย่างห้างสรรพสิ นค้าที่ประสบความสาเร็ จด้านตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อย่างเช่ น ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล นับว่า เป็ นผูบ้ ุกเบิกธุ รกิ จห้างสรรพสิ นค้าราย
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ใหญ่ ข องประเทศไทยที่ ไ ด้ดาเนิ นธุ รกิ จมาอย่า งต่ อเนื่ อง นับ ตั้งแต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั เป็ นเวลา
ยาวนานถึง 58 ปี โดยมีจุดกาเนิ ดจากร้ านขายของชาหรื อโชว์ห่วยที่ ย่านฝั่ งธนบุ รี ต่อมาธุ รกิ จได้
เติบโตเจริ ญก้าวหน้าขึ้น โดยขยายกิจการจากร้านชาเล็ก ๆ มาเป็ นตึกแถว 3 คูหา ย่านถนนเจริ ญกรุ ง
สี่ พระยา ในปี พ.ศ. 2490 โดยให้ชื่อร้านว่า “ห้างเซ้นทรัลเทรดดิ้ง” จาหน่ ายหนังสื อและนิ ตยสาร
นานาชนิด ทั้งจากใน และต่างประเทศ ซึ่ งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล” อันสื่ อ
ความหมายถึงความเป็ นศูนย์กลางของสิ นค้าและบริ การในธุ รกิจค้าขาย จากนั้นได้เริ่ มมีการสั่งสิ นค้า
จากต่างประเทศประเภทเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปและเครื่ องสาอางเข้ามาจาหน่ าย ควบคู่กบั การจาหน่ าย
หนังสื อ ซึ่ งได้รับความนิยมและประสบความสาเร็ จขึ้นโดยลาดับ จนกระทัง่ ต้องขยายกิจการไปยังที่
แห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมในย่านสุ ริวงศ์ พร้อมกันนี้ยงั ได้ริเริ่ มการจัดโชว์สินค้า (Display) ขึ้นเป็ นครั้ง
แรกอี ก ด้วย ต่ อมา มี ก ารดาเนิ นการเปิ ดห้า งเซ็ นทรั ล แห่ ง ใหม่ อีก ที่ ส าขาวัง บู รพา ในเวลานั้น
นับเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีสินค้าครบเกือบทุก
ชนิดวางจาหน่าย และยังนับเป็ นห้างสรรพสิ นค้าแห่ งแรกที่ใช้ป้ายกาหนดราคาสิ นค้าแน่นอน เป็ น
ราคามาตรฐานไม่มีการต่อรองเหมือนร้านค้าปลีกทัว่ ไป และด้วยสิ นค้าที่วางจาหน่ายล้วนเป็ นสิ นค้า
ที่มีคุณภาพจึงได้รับความเชื่ อถือไว้วางใจจากลูกค้า จนประสบความสาเร็ จด้วยดีในที่สุด ด้วยการ
บริ หารงานอย่า งมื อ อาชี พ และเจตนารมณ์ ที่ มุ่ ง มัน่ พัฒนาที่ จะด าเนิ น กิ จการอย่า งต่ อเนื่ อ ง และ
ผลักดันให้ห้างเซ็นทรัลก้าวสู่ ความเป็ นสุ ดยอดของผูน้ าแห่ งวงการธุ รกิจค้าปลีก โดยได้ดาเนิ นการ
ภายใต้แนวคิดการเป็ นผูน้ าในวงการค้าปลีกที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ พร้ อมทั้ง
ยกระดับให้เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่มีแนวคิ ดสร้ างสรรค์ สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์สาหรับลูกค้าทุ ก
เพศ ทุกวัย ที่มีรสนิยมในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม
จนกระทัง่ ในปั จจุบนั ห้างเซ็ นทรัล ได้บริ หารจัดการในนามบริ ษทั เซ็ นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) ประกอบธุ รกิ จหลัก คือ การพัฒนาและให้เช่ าพื้นที่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และมีการ
ประกอบธุ รกิ จอื่ นที่ เกี่ ย วเนื่ องและส่ งเสริ มกันกับการประกอบธุ รกิ จพัฒนาและให้เช่ า พื้นที่ ใ น
ศูนย์การค้า รวมทั้งมี การลงทุ นในกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการค้าปลี กและเป็ นผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ซึ่ งธุ รกิจ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ (1) การพัฒนาและให้เช่ าพื้นที่ในศูนย์การค้า (2) อาคารสานักงาน
(3) ธุ รกิ จโรงแรม (4) อาคารที่พกั อาศัย (5) ศูนย์อาหาร ซึ่ งมีศูนย์การค้าภายใต้การบริ หาร รวม
จานวน 29 โครงการ (บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน).2558)
นอกจากนี้ ยัง พบว่า การแข่ งขันและสร้ างจุ ดขายและการตลาดที่ โดดเด่ นในด้านความ
สวยงามของสถานที่ การออกแบบภูมิสถาปั ตย์ ก็เป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งของการบริ หาร
ศูนย์การค้า เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ติดชายหาด
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พัทยา ที่เป็ นเมืองท่องเที่ยว และใกล้กรุ งเทพมหานคร โดยตัวห้างถูกออกแบบสวยงามโดดเด่น มี
โครงสร้ างสถาปั ตยกรรมร่ วมกันกับ โรงแรม Hilton (Pattaya) สะท้อนรู ปแบบการใช้ชี วิตที่
สะดวกสบายและทันสมัย สมกับความเป็ นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ยิง่ เมื่อรวมกับความหลากหลาย
ของสิ นค้า บริ การ และวิวทะเลสวย ๆ จากฝั่ งชายหาดพัทยา ยิ่งทาให้เซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช
แห่ ง นี้ เป็ นตัว เลื อ กแรกของนัก ท่ องเที่ ย วในช่ วงหลายปี ที่ ผ่า นมา เซ็ น ทรั ล พัท ยา บี ช จัดเป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าริ มทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บริ หารโดยการแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ให้แก่ผเู ้ ช่าพื้นที่เข้ามา
ดาเนิ นการ ซึ่ งประกอบด้วยผูเ้ ช่ าหลัก ดังนี้ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรั ล เซ็ นทรัล ฟู๊ ดฮอลล์เพาเวอร์
บาย ซูเปอร์ สปอร์ ต บีทูเอส โรงภาพยนตร์ เอสเอฟเอ็กซ์ ซี เนม่า จานวน 10 โรง สถานที่โยนโบว์ลิ่ง
SF BOW และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ส่ วนตัวอาคารมีที่จอดรถกว้างขวางไว้รองรับ รวมทั้งมีที่จอดรถ
สาหรับผูพ้ ิการ และสาหรับสุ ภาพสตรี โดยเฉพาะด้วย (บริ ษ ทั เซ็ นทรั ลพัฒนา จากัด (มหาชน).
2558)
นับได้วา่ ตัวอย่างการบริ หารศูนย์การค้าของเซ็นทรัล เป็ นแนวทางการแข่งขันและดึงดูดใจ
ผูบ้ ริ โภค ที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จศูนย์การค้า จึงทาให้มีผบู ้ ริ หารศูนย์การค้าหลาย
แห่ง มีความมุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคจานวนมาก โดยการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดจาหน่ายสิ นค้าและแหล่งบริ การช้อปปิ้ งแบบสะดวกและพักผ่อน
หย่อนใจ ในรู ปแบบศูนย์การค้าชุ มชน มากขึ้ น โดยมี ผูป้ ระกอบการต่างก็ให้ความสนใจและได้
ดาเนินการธุ รกิจศูนย์การค้าชุมชน เพราะเล็งเห็น ความต้องการพื้นฐานของคนในยุคนี้ รวมถึง ความ
สะดวกสบายเรื่ องการเดินทาง ล้วนเป็ นเหตุจูงใจให้ผปู้ ระกอบการตัดสิ นใจที่จะพัฒนาศูนย์การค้า
ชุ มชนทั้งหลาย การทาศูนย์การค้าชุ มชน ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั มีท้ งั ประสบความสาเร็ จ และ
ความล้มเหลวซึ่ งผูป้ ระกอบการก็ยงั ต้องเผชิ ญกับปั ญหาด้านต่าง ๆ ของธุ รกิ จศูนย์การค้าชุ มชน ซึ่ ง
ล้ว นมี ผ ลต่ อ การตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้า โดยตรงทั้ง สิ้ น โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า คนส่ วนใหญ่ ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ธุ รกิ จค้า ปลี ก ในรู ป แบบ
ห้า งสรรพสิ นค้า จึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒนารู ป แบบการค้า มากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค อย่างครบวงจร ห้างสรรพสิ นค้าต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่การให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
และบริ การอย่างเดียว แต่ตอ้ งสร้างพฤติกรรมให้ผบู้ ริ โภคให้มาใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า เพื่อการ
พักผ่อนร่ วมกันหรื อเพื่อรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกันหรื อเพื่อให้มาจัดงานโชว์สินค้าและ
บริ การต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มมาใช้บริ การของห้างสรรพสิ นค้ามากขึ้น ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และควรมีการทาวิจยั ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค อยูต่ ลอด
เพราะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด (เกริ ก บุณยโยธิน. 2558)
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ศูนย์การค้าซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการก่อสร้างจะ
แล้วเสร็ จในปี 2560 ได้มีการวางแผนกลยุทธ์และออกแบบศูนย์การค้าให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ภายใต้รูปแบบ Flagship Green Mall เพื่อรองรับการให้บริ การประชาชนทัว่ ไปและ
กลุ่ มเป้ าหมายหลักในย่านเมื องทองธานี กรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล จากการวิเคราะห์
จุดเด่นและโอกาส พบว่า มีความพร้ อมในด้านทาเลที่ต้ งั กลุ่มลูกค้าที่สัญจรและหน่ วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มร้านค้าที่เช่าพื้นที่ภายในห้าง การออกแบบภูมิสถาปั ตย์ และลานจอดรถที่
สะดวกเพียงพอและปลอดภัย แต่ยงั ไม่ได้มีการศึกษาวิจยั สารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อประชาชนทัว่ ไป ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านเพศ การศึกษา อาชี พและรายได้
จึงจาเป็ น ต้องมีการทาการตลาดที่มุ่งเน้นดึงดูดลูกค้าเป้ าหมายที่มีความแตกต่างกัน ดังกล่าว ให้เข้า
มาใช้บริ การ เพื่อผลักดันยอดขายให้กบั ร้านค้า และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีกบั ลูกค้า
จากงานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การบริ ห ารศู น ย์ก ารค้า ในเครื อ ของบริ ษ ัท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จ ากัด
(มหาชน) โดยศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารศู นย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พลาซา ชลบุ รี พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา ชลบุรี
แตกต่างกันในด้านการให้บริ การของพนักงานในศูนย์การค้า ฯ ด้านบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมของ
ศูนย์การค้า ฯ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การที่ ตรงกับ
ความต้องการ ส่ วนในด้านทาเลที่ต้ งั และความสะดวกในการเดิ นทาง ด้านกิ จกรรมทางการตลาด
และการส่ งเสริ มการขาย ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะผูช้ ายและผูห้ ญิงมีความต้องการแตกต่างกัน ใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าและการใช้บริ การของห้าง โดยผูช้ ายส่ วนมากมักจะมีจุดประสงค์ในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าและบริ การอยูก่ ่อนแล้วเมื่อใช้บริ การเสร็ จแล้วก็จะเดินทางกลับเลยแตกต่างกับผูห้ ญิงที่มกั จะ
เลือกซื้ อสิ นค้าไปเรื่ อย ๆ ซึ่ งในบางครั้งก็มิได้มีจุดประสงค์ในการเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ
แต่เมื่อได้พบกับสิ นค้าและบริ การใหม่ๆ ในห้างฯ ก็จะเลือกซื้ อหรื อเลือกใช้บริ การ (เมธ์วดี เชื้ อผูด้ ี.
2558 : 98) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะผูป้ ระกอบการธุ รกิจศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมือง
ทองธานี จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารการ
พัฒนาศู นย์ก ารค้า ชุ ม ชนซิ ต้ ี พาร์ ค เมื องทองธานี เพื่ อนาข้อมู ล สารสนเทศมาบริ หารและพัฒนา
ศู นย์ก ารค้า ชุ ม ชนซิ ต้ ี พ าร์ ค เมื องทองธานี ให้เ จริ ญเติ บ โตและก้า วหน้า บรรลุ ตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ ก ษาระดับความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มี ต่อการบริ หารการพัฒนาศู นย์การค้า
ชุมชน ซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี
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2. เพื่อเปรี ย บเที ยบความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารการพัฒนาศู นย์การค้า
ชุมชน ซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ ประชาชนทั่ว ไปในจัง หวัด นนทบุ รี จ านวน
1,193,711 คน (ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง. 2558)
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ใ นการวิจยั ได้แก่ นัก เรี ย น นัก ศึก ษา ข้าราชการ พนัก งาน ลูก จ้าง
พ่อค้าแม่คา้ และประชาชนทัว่ ไปในจังหวัดนนทบุรี จานวน 384 คน ซึ่ งได้มาจากการกาหนดขนาด
ของ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan) โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของประชาชน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้า
ชุ มชนซิ ต้ ี พาร์ คเมื องทองธานี ใน 6 ด้าน คือ 1) ทาเลที่ ต้ งั 2) การออกแบบภูมิสถาปั ตย์ Flagship
Green Mall 3) ความหลากหลายของสิ นค้า 4) ความสะดวกสบายในการใช้บริ การและช้ อปปิ้ ง 5)
ความเพียงพอของพื้นที่ ให้บริ การของร้ านค้า และ6) ความเพียงพอสถานที่ จอดรถ รวมทั้งความ
สะดวก และความปลอดภัย

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็ นของประชาชนต่อศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ี พาร์ คเมืองทองธานี มี
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั เพื่ อ 1) ศึ กษาระดับ ความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารการ
พัฒนาศูนย์การค้าซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี และ 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริ หารการพัฒนาศูนย์การค้า ชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมื องทองธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่ อเดื อน กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ข้า ราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง พ่อค้าแม่คา้ และประชาชนทัว่ ไปในจังหวัดนนทบุรี จานวน 384 คน โดยกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan) โดย
การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
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(Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist Question) ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริ หารการพัฒนา
ศู นย์ก ารค้า ซิ ต้ ี พ าร์ ค เมื องทองธานี จานวน 37 ข้อ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย 1) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 2) วิเคราะห์ระดับ
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้าน 3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความต้องการ
ของประชาชนที่มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) พบว่า
1. ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 53.39 มีอายุ 21-30 ปี
ร้อยละ 38.54 รองลงมาคือ อายุ 34-40 ปี ร้อยละ 23.96 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 41.67
รองลงมาคือ การศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญา, ปวส. ร้อยละ 23.43 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
ร้อยละ 41.14 รองลงมาคือ อาชี พรับราชการ, รัฐวิสาหกิ จ ร้ อยละ 23.96 มีรายได้ต่อเดื อน 5,00110,000 บาท ร้อยละ 25.52 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 23.18
2. ระดับความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ี พาร์
คเมืองทองธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) เรี ยงลาดับ ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความหลากหลายของสิ นค้า ( X = 4.44) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ ภูมิส
ถาปัตย์ ( X = 4.42) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านสถานที่จอดรถ ( X = 4.33)
2.1 ด้านทาเลที่ต้ งั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้า
ชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.38) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เห็น
ด้วยอยู่ใ นระดับ มากทุ กข้อ เรี ย งล าดับค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย ดัง นี้ ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
บริ เวณโดยรอบมีความเจริ ญ มีหน่วยราชการและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ( X = 4.49) รองลงมาคือ
เป็ นศูนย์รวมของการคมนาคม มีความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนน ( X = 4.44) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด คือ ศูนย์การค้า ฯ ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ( X = 4.24)
2.2 ด้านการออกแบบภูมิสถาปั ตย์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารการ
พัฒนาศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า เห็นด้วย อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 1 ข้อ และเห็นด้วยในระดับมาก จานวน 4 ข้อ
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เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีบริ เวณที่พกั ผ่อนหย่อนใจใน
บรรยากาศที่เน้นธรรมชาติพ้ืนที่สีเขียวภายนอกห้าง ฯ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.58) รองลงมา
คือ การจัดสิ นค้าและบริ การประเภทความสวยความงาม แหล่งนัดพบของคนทันสมัยอัพเดจเทรนด์
แฟชัน่ ต่าง ๆ ในส่ วนของภายในห้างสรรพสิ นค้า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.40) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ด คือ พื้นที่บริ เวณการช้อปปิ้ งภายในห้างสรรพสิ นค้าสามารถเดินช้อปิ้ งได้อย่างสะดวกสบาย
อิสระและมีความสุ ข อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.33)
2.3 ด้านความหลากหลายของสิ นค้า พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการ
พัฒนาศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า เห็นด้วย อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 3 ข้อ และเห็นด้วย อยูใ่ นระดับมาก จานวน 6
ข้อ เรี ยงลาดับ ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ มีสินค้าและบริ การด้าน
ความสุ ข ความบันเทิง สถานที่พกั ผ่อน หย่อนใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.53) รองลงมาคือ มี
สถาบันการเงิ น อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.52) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ มีสถาบันความงาม
และสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31)
2.4 ด้า นความสะดวกสบายในการใช้บ ริ ก ารและช้อปปิ้ ง พบว่า ประชาชนมี ค วาม
คิดเห็ นต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.38) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เห็นด้วย อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เรี ยงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ประเภทและขอบเขต (Zoning)
ของสิ น ค้า และบริ ก าร ( X = 4.48) รองลงมาคื อ มี ร ะบบเทคโนโลยีที่ ท นั สมัย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การติ ด ต่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ การขึ้ น ลงลิ ฟ ท์ การใช้ บ ัน ไดเลื่ อ น ห้ อ งน้ า
( X = 4.42) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ พื้นที่และบริ เวณการจัดวางสิ นค้าง่ายต่อการสารวจสามารถ
เดินชมและเลือกซื้ อได้อย่างพอใจ ( X = 4.27)
2.5 ด้านความเพียงพอของพื้นที่ให้บริ การของร้านค้า พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ น
ต่ อ การบริ ห ารการพัฒ นาศู น ย์ก ารค้า ชุ ม ชนซิ ต้ ี พ าร์ ค เมื อ งทองธานี โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
( X = 4.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เห็ นด้วย อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีร้านค้ามากมายและมีความหลากหลายของประเภทร้านค้า
(Merchandising Mix) และมีร้านค้าประเภทสิ นค้าในประเทศตรงตามความต้องการอย่างเพียงพอ
( X = 4.45) รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของร้านค้าภายในห้างมีความเหมาะสมและทันสมัย ( X = 4.39) ส่ วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ มี ร้านค้าประเภทสิ นค้าต่างประเทศตรงตามความต้องการอย่างเพียงพอ
( X = 4.32)
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2.6 ด้า นสถานที่ จอดรถ พบว่า ประชาชนมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อ การบริ หารการพัฒนา
ศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.33) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เห็ นด้วย อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ ภายในบริ เวณที่จอดรถมีการจัดระเบียบและแบ่งโซนอย่างเหมาะสม ป้ ายบอกอาณาเขต
ตาแหน่งและสัญลักษณ์ เข้าใจง่าย ( X = 4.45) รองลงมาคือ มีการจัดการที่จอดรถโดยคานึ งถึ งกลุ่ม
ลู ก ค้า ที่ ค วรได้รับ การบริ ก ารที่ จ อดรถเป็ นพิ เ ศษ เช่ น คนพิ ก าร กลุ่ ม คนสู ง อายุ และผูม้ ี ค รรภ์
( X = 4.39) ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ มี ความทันสมัย และคล่ องตัวในการเข้าจอดรถ โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีและกล้องบันทึกในการตรวจสอบการเข้าจอดรถแทนการรับบัตร ( X = 4.19)
3. การเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้า
ชุมชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่อการ
บริ หารการพัฒ นาศู น ย์ ก ารค้า ชุ ม ชนซิ ต้ ี พาร์ ค เมื อ งทองธานี โดยรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า น
ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมื องทองธานี มี
ประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้า
ชุมชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการวางแผนการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทอง
ธานี เป็ นไปตามหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่พบว่า ปั จจัยสาคัญของการสร้างศูนย์การค้าที่
ส่ งผลต่อการมาใช้บริ การของประชาชน ก็คือ ด้านทาเลที่ต้ งั การออกแบบ ความสะดวกสบายใน
การเดิ นช้อปปิ้ ง และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ เป็ นต้น ดังจะเห็นได้วา่ ด้านสถานที่จอดรถ
ประชาชนต้องการให้มีภายในบริ เวณที่จอดรถมีการจัดระเบียบและแบ่งโซนอย่างเหมาะสม ป้ าย
บอกอาณาเขต ตาแหน่งและสัญลักษณ์เข้าใจง่าย มีการจัดการที่จอดรถโดยคานึ งถึงกลุ่มลูกค้าที่ควร
ได้รับการบริ การที่จอดรถเป็ นพิเศษ เช่น คนพิการ กลุ่มคนสู งอายุ และผูม้ ีครรภ์ ประชาชนต้องการ
ให้บริ เวณโดยรอบมีความเจริ ญ มีหน่วยราชการและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย เป็ นศูนย์รวมของการ
คมนาคม มีความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนน ด้านการออกแบบภูมิสถาปั ตย์ ประชาชนต้องการให้
มีบริ เวณที่พกั ผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่เน้นธรรมชาติพ้นื ที่สีเขียวภายนอกห้าง ฯ มีการจัดสิ นค้า
และบริ การประเภทความสวยความงาม แหล่งนัดพบของคนทันสมัยอัพเดจเทรนด์แฟชัน่ ต่างๆ ใน
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ส่ วนของภายในห้างสรรพสิ นค้า ด้านความหลากหลายของสิ นค้า ประชาชนต้องการให้มีสินค้าและ
บริ ก ารด้า นความสุ ข ความบันเทิ ง สถานที่ พ กั ผ่อน หย่อนใจ และมี ส ถาบันการเงิ น ด้า นความ
สะดวกสบายในการใช้บริ การและช้อปปิ้ ง ประชาชนต้องการให้มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ประเภท
และขอบเขต (Zoning) ของสิ น ค้า และบริ ก าร มี ร ะบบเทคโนโลยี ที่ ท ัน สมัย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ให้บริ การต่าง ๆ เช่น การติดต่อประชาสัมพันธ์ การขึ้นลงลิฟท์ การใช้บนั ไดเลื่อน และห้องน้ า ด้าน
ความเพียงพอของพื้นที่ ให้บริ การของร้านค้า ประชาชนต้องการให้มีร้านค้ามากมายและมีความ
หลากหลายของประเภทร้านค้า (Merchandising Mix) และมีร้านค้าประเภทสิ นค้าในประเทศตรง
ตามความต้อ งการอย่า งเพี ย งพอ ที่ ต้ งั ของร้ า นค้า ภายในห้ า งมี ค วามเหมาะสมและทัน สมัย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริบูรณ์ หอมเงิน (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยทางการตลาดที่มี
ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนให้
ความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านการตลาดโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา เช่น ราคาสิ นค้าถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่น ๆ มีป้ายราคาแสดงชัดเจน
และสิ นค้ามีราคาหลากหลาย ด้านสถานที่ เช่นที่ต้ งั ของห้างอยูบ่ ริ เวณที่มีการคมนาคมสะดวก การ
จัดสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การและอากาศภายในห้างปลอดโปร่ ง
เย็นสบาย ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ สิ นค้ามีคุณภาพ สิ นค้ามีให้เลือกหลายชนิด และมีร้านอาหาร
หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธ์วดี เชื้อผูด้ ี (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์การค้า
เซ็ นทรั ล พลาซา ชลบุ รี โดยรวมและรายด้า น อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อจ าแนกเป็ นรายด้า น พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อยูใ่ นระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้การบริ การของพนักงาน ด้านบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม ด้านทาเลที่ต้ งั และ
ความสะดวกในการเดิ น ทาง ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ด้า นกิ จ กรรมทางการตลาดและการ
ส่ งเสริ มการขาย ด้านความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการ และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เตือนตา ชานาญกิ จ (2550) ได้ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะเกรทดีพาร์ทเมนท์สโตร์ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผล
การศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความสาคัญที่ระดับมากในด้านจิตวิทยา และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ซึ่ งในด้านจิตวิทยาให้ความสาคัญในเรื่ อ ง ความเชื่อถือในตัวสิ นค้า ความเชื่ อถือ ทัศนคติ ความ
คิดเห็นที่มีต่อห้างสรรพสิ นค้าแห่ งนี้ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ลูกค้าให้ความสาคัญในเรื่ อง
สถานที่จอดรถสะดวก การจัดวางสิ นค้าหาง่าย ทาเลที่ต้ งั สะดวกในการเดิ นทาง และลูกค้าให้
ความสาคัญที่ระดับปานกลางแยกเป็ นรายด้าน ด้านผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ คุ ณภาพสิ นค้า ความ
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หลากหลายของสิ นค้าพนักงานบริ การด้วยมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้านทัว่ ไป (เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีวฒั นธรรม) ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ/ระดับค่าครองชี พ ค่านิ ยมทางสังคมในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าจากห้างฯ ด้านราคา ได้แก่ ราคาคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับสิ นค้ายี่ห้อ เดียวกันจากที่อื่น ราคา
ถูกเมื่อเทียบกับที่อื่นและด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ได้แก่ มีการจัดสิ นค้าตามเทศกาลและประเพณี
ต่าง ๆ มีการส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม มีการสมัครเป็ นสมาชิ กเพื่อสะสมยอดซื้ อ และได้
ส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้าในราคาปกติ
2. การเปรี ย บเที ยบความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารการพัฒนาศู นย์การค้า
ชุมชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า
ประชาชนที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการ
บริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ ง ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานของการวิจยั ในครั้ งนี้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า ประชาชนที่ เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การของศูนย์การค้า ชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี ถึ งแม้จะมีความแตกต่างกันของเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ต่างก็มีความคิดเห็นต่อการตอบสนองความต้องการใน
การให้บริ การไม่แตกต่างกัน จึงส่ งผลให้มีความคิดเห็นต่อการบริ หารการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน
ซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ชาติพงศ์ สนองนารถ (2554) ได้
ศึ กษาพฤติ กรรม ความพึง พอใจ และความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อส่ วนประสบ ทางการตลาด
บริ การของร้ านแมคโดนัลด์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี
จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และ
บริ การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤดี มาศ พลมณี
(2554) ได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรม ความพึ ง พอใจ และความต้อ งการของลู ก ค้า แผนกบริ ก ารลู ก ค้า
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาชัย ภู มิ จัง หวัด ชัย ภู มิ ผลการศึ ก ษาพบว่า ลู ก ค้า ที่ มี เพศ ช่ วงอายุ ระดับ
การศึกษา กลุ่มอาชี พ และช่วงรายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่ วนประสมการตลาด
บริ การไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤติกาญ จานองกาญจนะ (2553) ได้ศึกษา
พฤติ ก รรมและความต้องการของลู ก ค้าต่ อการใช้บ ริ การในห้างสรรพสิ นค้า ท็อปแลนด์พ ลาซ่ า
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ และอายุ มีผลต่อ
ความคิดเห็นในส่ วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
จากผลการศึ ก ษาการบริ ห ารการพัฒ นาศู น ย์ก ารค้า ชุ ม ชนซิ ต้ ี พ าร์ ค เมื อ งทองธานี
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.1 ผูป้ ระกอบการ สามารถนาข้อมูลนี้ ไปใช้ในการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์
จุดเด่นหรื อจุดขายของศูนย์การค้าชุ มชนซิ ต้ ีพาร์ คเมืองทองธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน คือ ด้านความหลากหลายของสิ นค้า และด้านการออกแบบภูมิสถาปั ตย์ โดยส่ งเสริ มให้
ผู ้ป ระกอบการด้ า นค้ า ปลี ก มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ นค้ า ด้ ว ย อี ก ทั้ ง รั ก ษาภาพลั ก ษณ์
ด้านภูมิสถาปั ตย์ที่โดดเด่นและทันสมัย
1.2 ควรพัฒนาสถานที่จอดรถให้มีความเพียงพอ มีความสะดวกตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามาใช้บริ การของศูนย์การค้า และมีพ้ืนที่สาหรับผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกที่เพียงพอและ
เหมาะสม
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยในครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการเลื อ กใช้บ ริ ก ารของศู นย์ก ารค้า ชุ ม ชนซิ ต้ ี
พาร์คเมืองทองธานี
2.2 ควรศึกษาเพื่อหาแรงจูงใจ และความต้องการเชิงลึกของผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริ งให้กบั ผูบ้ ริ โภค

