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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร

การพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  าแนกตามเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง พ่อคา้แม่คา้ และประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดั
นนทบุรี จ านวน 384 คนโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใช้ คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) ผลการวจิยั พบวา่  

1. ระดับความความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนย์การค้าชุมชน 
ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39) เรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความหลากหลายของสินคา้ (X = 4.44) รองลงมาคือ ดา้นการออกแบบ
ภูมิ สถาปัตย ์(X = 4.42) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นสถานท่ีจอดรถ (X = 4.33) 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชน 
ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้าน  
ไม่แตกต่างกนั 
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ภูมหิลงั 
วถีิชีวติของคนในชุมชนเมืองหลวงและปริมณฑล ในดา้นความตอ้งการความสะดวกสบาย 

ในการเดินทาง ความพร้อมในด้านอุปโภคบริโภค การจบัจ่ายซ้ือของ ควบคู่ไปกบัการพกัผ่อน
หยอ่นใจ นบัวนัจะทวคีวามตอ้งการมากยิง่ข้ึน  

จากการขยายตวัของแหล่งชุมชนเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัวิถีชีวิตอนัเร่งรีบในแต่ละวนั
ของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีประสบปัญหากบัการจราจรท่ีติดขดัท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ี 
ท่ีอาศยัอยู่ในแต่ละย่าน ไม่อยากไปเสียเวลากบัการไปจบัจ่ายซ้ือของตามห้างสรรพสินคา้ หรือ
ศูนยก์ารคา้ ขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองหรือตั้งอยูห่่างไกลจากบา้นมากเกินไป เพราะนอกจากจะตอ้ง
ขบัรถไป ไกลแล้ว ยงัตอ้งเสียค่าน ้ ามนัท่ีราคาแพง และตอ้งเสียเวลาในการหาท่ีจอดรถ แถมใน
บางคร้ัง ยงัตอ้งจอดรถไกลจากจุดท่ีเราตอ้งการซ้ือสินคา้ ยิ่งตอ้งเสียเวลามากยิ่งข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิตของกลุ่มคนในปัจจุบนั ท าให้คนเหล่าน้ีหันมาซ้ือสินคา้จากช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการในชีวิตประจ าวนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็วท่ีเขา้กบัวิถีชีวิต
อนัเร่งรีบและไม่ตอ้งไปประสบปัญหากบัการจราจรติดขดั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ. 2558) 

สภาพดงักล่าวท าให้ศูนยก์ารคา้ชุมชน(Community Mall) ไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีสนใจ
ของกลุ่มคนหรือกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก และศูนยก์ารคา้ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของศูนยก์ารคา้ท่ี
ไม่ตอ้งใช้พื้นท่ีมากมายเหมือนห้างสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ ท่ีเน้นความหลากหลายและครบครันของ
สินคา้ เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค แต่ศูนยก์ารคา้ชุมชน เน้นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคความ
สะดวกสบายรวดเร็วแลว้ยงัเป็นแหล่งนดัพบและการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภคจึงมีสินคา้และบริการท่ี
ต่างจากศูนยก์ารคา้ทัว่ไปเน่ืองจาการใช้พื้นท่ีท่ีไม่มากจึงสามารถแทรกซึมสู่ย่านชุมชนต่าง ๆได้
สะดวก แถมยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง กวา่ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ คอมมูนิต้ี 
มอลล์ (Community Mall) จึงกลายเป็นรูปแบบการคา้ปลีกท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเป็นอยา่ง
มาก (ธนาภรณ์ แสวงทอง. 2558) 

จากจุดท่ีไดเ้ปรียบของศูนยก์ารคา้ชุมชน จึงถือเป็นช่องวา่งทางการตลาดท่ีท าให้ผูป้ระกอบการ
สามารถท าศูนยก์ารคา้ขนาดเล็กได ้แมใ้นพื้นท่ีเมืองนั้น ๆ จะมีศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อยูก่็ตาม แต่คอมมู
นิต้ี มอลล์ (Community Mall) ก็ยงัไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้จะมากข้ึนเร่ือย ๆ 
จึงท าให้ ผูป้ระกอบการรายใหญ่ของห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ เร่ิมให้ความสนใจและหันมาลงทุน
ทางดา้นน้ี ซ่ึงจะท าใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง  

ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงของการบริหารห้างสรรพสินคา้ให้เจริญเติบโต นั้น ก็คือ ตอ้งมี
สินคา้ท่ีหลากหลาย ยกตวัอยา่งห้างสรรพสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จดา้นตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน  อย่างเช่น ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล นบัว่า เป็นผูบุ้กเบิกธุรกิจห้างสรรพสินคา้ราย
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ใหญ่ของประเทศไทยท่ีได้ด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา
ยาวนานถึง 58 ปี โดยมีจุดก าเนิดจากร้านขายของช าหรือโชวห่์วยท่ีย่านฝ่ังธนบุรี ต่อมาธุรกิจได้
เติบโตเจริญกา้วหนา้ข้ึน โดยขยายกิจการจากร้านช าเล็ก ๆ มาเป็นตึกแถว 3 คูหา ยา่นถนนเจริญกรุง 
ส่ีพระยา ในปี พ.ศ. 2490 โดยให้ช่ือร้านว่า “ห้างเซ้นทรัลเทรดด้ิง” จ าหน่ายหนงัสือและนิตยสาร
นานาชนิด ทั้งจากใน และต่างประเทศ ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล” อนัส่ือ
ความหมายถึงความเป็นศูนยก์ลางของสินคา้และบริการในธุรกิจคา้ขาย จากนั้นไดเ้ร่ิมมีการสั่งสินคา้
จากต่างประเทศประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูปและเคร่ืองส าอางเขา้มาจ าหน่าย ควบคู่กบัการจ าหน่าย
หนงัสือ ซ่ึงไดรั้บความนิยมและประสบความส าเร็จข้ึนโดยล าดบั จนกระทัง่ตอ้งขยายกิจการไปยงัท่ี
แห่งใหม่ท่ีใหญ่กวา่เดิมในยา่นสุริวงศ ์พร้อมกนัน้ียงัไดริ้เร่ิมการจดัโชวสิ์นคา้ (Display) ข้ึนเป็นคร้ัง
แรกอีกด้วย ต่อมา มีการด าเนินการเปิดห้างเซ็นทรัล แห่งใหม่อีก ท่ีสาขาวงับูรพา ในเวลานั้น
นบัเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีสมบูรณ์แบบและใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เน่ืองจากมีสินคา้ครบเกือบทุก
ชนิดวางจ าหน่าย และยงันบัเป็นห้างสรรพสินคา้แห่งแรกท่ีใชป้้ายก าหนดราคาสินคา้แน่นอน เป็น
ราคามาตรฐานไม่มีการต่อรองเหมือนร้านคา้ปลีกทัว่ไป และดว้ยสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายลว้นเป็นสินคา้
ท่ีมีคุณภาพจึงไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ จนประสบความส าเร็จดว้ยดีในท่ีสุด ดว้ยการ
บริหารงานอย่างมืออาชีพและเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมัน่พฒันาท่ีจะด าเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง และ
ผลกัดนัให้ห้างเซ็นทรัลกา้วสู่ความเป็นสุดยอดของผูน้ าแห่งวงการธุรกิจคา้ปลีก โดยไดด้ าเนินการ
ภายใตแ้นวคิดการเป็นผูน้ าในวงการคา้ปลีกท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้พร้อมทั้ง
ยกระดบัให้เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีแนวคิดสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตล์ส าหรับลูกคา้ทุก
เพศ  ทุกวยั ท่ีมีรสนิยมในการช่วยเหลือและรับผดิชอบต่อสังคม 

จนกระทัง่ในปัจจุบนั ห้างเซ็นทรัล ไดบ้ริหารจดัการในนามบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั
(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั คือ การพฒันาและให้เช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ และมีการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกันกับการประกอบธุรกิจพฒันาและให้เช่าพื้นท่ีใน
ศูนยก์ารคา้ รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ปลีกและเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ปลีก ซ่ึงธุรกิจ ของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ (1) การพฒันาและให้เช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้ (2) อาคารส านกังาน 
(3) ธุรกิจโรงแรม (4) อาคารท่ีพกัอาศยั (5) ศูนย์อาหาร ซ่ึงมีศูนยก์ารคา้ภายใต้การบริหาร รวม
จ านวน 29 โครงการ (บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน).2558) 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า การแข่งขนัและสร้างจุดขายและการตลาดท่ีโดดเด่นในด้านความ
สวยงามของสถานท่ี การออกแบบภูมิสถาปัตย ์ ก็เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงของการบริหาร
ศูนยก์ารคา้ เช่น ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั พทัยา บีช เป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ติดชายหาด
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พทัยา ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว และใกลก้รุงเทพมหานคร โดยตวัห้างถูกออกแบบสวยงามโดดเด่น มี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมร่วมกันกบัโรงแรม Hilton (Pattaya) สะทอ้นรูปแบบการใช้ชีวิตท่ี
สะดวกสบายและทนัสมยั สมกบัความเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบัโลก ยิง่เม่ือรวมกบัความหลากหลาย
ของสินคา้ บริการ และวิวทะเลสวย ๆ จากฝ่ังชายหาดพทัยา ยิ่งท าให้เซ็นทรัล เฟสติวลั พทัยา บีช 
แห่งน้ี เป็นตวัเลือกแรกของนักท่องเท่ียวในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เซ็นทรัล พทัยา บีช จัดเป็น
หา้งสรรพสินคา้ริมทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย บริหารโดยการแบ่งพื้นท่ีต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้ช่าพื้นท่ีเขา้มา
ด าเนินการ ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่าหลกั ดงัน้ี ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล เซ็นทรัล ฟู๊ ดฮอลล์เพาเวอร์
บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า จ  านวน 10 โรง สถานท่ีโยนโบวล่ิ์ง  
SF BOW และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ส่วนตวัอาคารมีท่ีจอดรถกวา้งขวางไวร้องรับ รวมทั้งมีท่ีจอดรถ
ส าหรับผูพ้ิการ และส าหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะด้วย (บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน).
2558) 

นบัไดว้า่ ตวัอยา่งการบริหารศูนยก์ารคา้ของเซ็นทรัล เป็นแนวทางการแข่งขนัและดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจศูนยก์ารคา้ จึงท าให้มีผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้หลาย
แห่ง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคจ านวนมาก โดยการ
พฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัจ าหน่ายสินคา้และแหล่งบริการชอ้ปป้ิงแบบสะดวกและพกัผอ่น
หย่อนใจ ในรูปแบบศูนยก์ารคา้ชุมชน มากข้ึน โดยมีผูป้ระกอบการต่างก็ให้ความสนใจและได้
ด าเนินการธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชน เพราะเล็งเห็น ความตอ้งการพื้นฐานของคนในยคุน้ี รวมถึง ความ
สะดวกสบายเร่ืองการเดินทาง ลว้นเป็นเหตุจูงใจให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจท่ีจะพฒันาศูนยก์ารคา้
ชุมชนทั้งหลาย การท าศูนยก์ารคา้ชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีทั้งประสบความส าเร็จ และ
ความลม้เหลวซ่ึงผูป้ระกอบการก็ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชน ซ่ึง
ล้วนมีผลต่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภคหรือลูกค้าโดยตรงทั้ ง ส้ิน โดยมี
ขอ้เสนอแนะว่า คนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ
ห้างสรรพสินค้า จึงต้องมีการพฒันารูปแบบการค้ามากข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค อยา่งครบวงจร ห้างสรรพสินคา้ตอ้งใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่แค่การให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
และบริการอยา่งเดียว แต่ตอ้งสร้างพฤติกรรมให้ผูบ้ริโภคให้มาใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ เพื่อการ
พกัผอ่นร่วมกนัหรือเพื่อรวมกลุ่มคนท่ีมีความสนใจเหมือนกนัหรือเพื่อให้มาจดังานโชวสิ์นคา้และ
บริการต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มผูบ้ริโภคทุกกลุ่มมาใชบ้ริการของห้างสรรพสินคา้มากข้ึน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และควรมีการท าวจิยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และทศันคติของผูบ้ริโภค อยูต่ลอด 
เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด (เกริก บุณยโยธิน. 2558) 
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ศูนยก์ารคา้ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งด าเนินการก่อสร้างจะ
แลว้เสร็จในปี 2560 ไดมี้การวางแผนกลยุทธ์และออกแบบศูนยก์ารคา้ให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน ภายใตรู้ปแบบ Flagship Green Mall เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทัว่ไปและ
กลุ่มเป้าหมายหลกัในย่านเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล จากการวิเคราะห์
จุดเด่นและโอกาส พบว่า  มีความพร้อมในดา้นท าเลท่ีตั้ง กลุ่มลูกคา้ท่ีสัญจรและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มร้านคา้ท่ีเช่าพื้นท่ีภายในหา้ง การออกแบบภูมิสถาปัตย ์และลานจอดรถท่ี
สะดวกเพียงพอและปลอดภยั แต่ยงัไม่ไดมี้การศึกษาวิจยัส ารวจความคิดเห็นและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคหรือประชาชนทัว่ไป ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งดา้นเพศ การศึกษา อาชีพและรายได ้
จึงจ าเป็น ตอ้งมีการท าการตลาดท่ีมุ่งเนน้ดึงดูดลูกคา้เป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั ดงักล่าว ให้เขา้
มาใชบ้ริการ เพื่อผลกัดนัยอดขายใหก้บัร้านคา้ และสร้างสรรคป์ระสบการณ์ท่ีดีกบัลูกคา้  

จากงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารศูนย์การค้าในเครือของบริษัทเซ็นทรัลพฒันา จ ากัด 
(มหาชน)  โดยศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี พบว่า 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 
แตกต่างกนัในดา้นการใหบ้ริการของพนกังานในศูนยก์ารคา้ ฯ ดา้นบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของ
ศูนยก์ารคา้ ฯ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของสินคา้และบริการท่ีตรงกบั
ความตอ้งการ ส่วนในด้านท าเลท่ีตั้งและความสะดวกในการเดินทาง ด้านกิจกรรมทางการตลาด
และการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี เพราะผูช้ายและผูห้ญิงมีความตอ้งการแตกต่างกนั ใน
การเลือกซ้ือสินคา้และการใชบ้ริการของห้าง โดยผูช้ายส่วนมากมกัจะมีจุดประสงคใ์นการเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการอยูก่่อนแลว้เม่ือใชบ้ริการเสร็จแลว้ก็จะเดินทางกลบัเลยแตกต่างกบัผูห้ญิงท่ีมกัจะ
เลือกซ้ือสินคา้ไปเร่ือย ๆ ซ่ึงในบางคร้ังก็มิไดมี้จุดประสงคใ์นการเลือกซ้ือสินคา้และบริการนั้น ๆ 
แต่เม่ือไดพ้บกบัสินคา้และบริการใหม่ๆ ในห้างฯ ก็จะเลือกซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ (เมธ์วดี เช้ือผูดี้. 
2558 : 98) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมือง
ทองธานี จึงมีความสนใจท่ีจะท าการวจิยัเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการ
พฒันาศูนยก์ารค้าชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศมาบริหารและพฒันา
ศูนย์การค้าชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี ให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายและ
วตัถุประสงค ์ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนย์การค้า

ชุมชน ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารค้า
ชุมชน ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี  จ  านวน 
1,193,711 คน (ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง. 2558) 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
พอ่คา้แม่คา้  และประชาชนทัว่ไปในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 384 คน ซ่ึงไดม้าจากการก าหนดขนาด
ของ กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 3. ตัวแปรทีศึ่กษา  
  ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  
  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้
ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี ใน 6 ดา้น คือ 1) ท าเลท่ีตั้ง 2) การออกแบบภูมิสถาปัตย ์Flagship 
Green Mall 3) ความหลากหลายของสินคา้ 4) ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการและช้อปป้ิง 5) 
ความเพียงพอของพื้นท่ีให้บริการของร้านคา้ และ6) ความเพียงพอสถานท่ีจอดรถ รวมทั้งความ
สะดวก และความปลอดภยั 
 

สรุปผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี มี
วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการ
พฒันาศูนยก์ารคา้ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ 
พนกังาน ลูกจา้ง พ่อคา้แม่คา้ และประชาชนทัว่ไปในจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 384 คน โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดย
การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม 
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(Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist Question) ตอนท่ี 2 สอบถามความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา
ศูนย์การค้าซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  านวน 37 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดย 1) วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 2) วิเคราะห์ระดบั
ความตอ้งการของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยการ
หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดา้น 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) พบวา่ 
 1. ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.39 มีอายุ 21-30 ปี 
ร้อยละ 38.54 รองลงมาคือ อายุ 34-40 ปี ร้อยละ 23.96 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 41.67 
รองลงมาคือ การศึกษาระดบัอนุปริญญา, ปวส. ร้อยละ 23.43 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 41.14 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ, รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.96 มีรายไดต่้อเดือน 5,001-
10,000 บาท ร้อยละ 25.52 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 23.18 
 2. ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ี พาร์
คเมืองทองธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.39) เรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความหลากหลายของสินคา้ (X = 4.44) รองลงมาคือ ดา้นการออกแบบ ภูมิส
ถาปัตย ์(X = 4.42) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นสถานท่ีจอดรถ (X = 4.33)  
  2.1 ดา้นท าเลท่ีตั้ง พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้
ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.38) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ เห็น
ด้วยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
บริเวณโดยรอบมีความเจริญ มีหน่วยราชการและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย (X = 4.49) รองลงมาคือ 
เป็นศูนยร์วมของการคมนาคม มีความคล่องตวัในการใชร้ถใชถ้นน (X = 4.44) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ศูนยก์ารคา้ ฯ ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น (X = 4.24) 
 2.2 ดา้นการออกแบบภูมิสถาปัตย ์พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.42) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1 ขอ้ และเห็นดว้ยในระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ 
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เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีบริเวณท่ีพกัผอ่นหย่อนใจใน
บรรยากาศท่ีเนน้ธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียวภายนอกห้าง ฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.58) รองลงมา
คือ การจดัสินคา้และบริการประเภทความสวยความงาม แหล่งนดัพบของคนทนัสมยัอพัเดจเทรนด์
แฟชัน่ต่าง ๆ ในส่วนของภายในห้างสรรพสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ พื้นท่ีบริเวณการชอ้ปป้ิงภายในห้างสรรพสินคา้สามารถเดินชอ้ป้ิงไดอ้ย่างสะดวกสบาย
อิสระและมีความสุข อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33) 
 2.3 ดา้นความหลากหลายของสินคา้ พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
พฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.44) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ และเห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 6 
ขอ้ เรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีสินคา้และบริการด้าน
ความสุข ความบนัเทิง สถานท่ีพกัผ่อน หย่อนใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.53) รองลงมาคือ มี
สถาบนัการเงิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.52) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีสถาบนัความงาม
และสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.31) 
 2.4 ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการและช้อปป้ิง พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 (X = 4.38) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัระเบียบหมวดหมู่ประเภทและขอบเขต (Zoning) 
ของสินค้าและบริการ ( X = 4.48) รองลงมาคือ มีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมัยเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อประชาสัมพันธ์ การข้ึนลงลิฟท์ การใช้บันไดเล่ือน ห้องน ้ า 
(X = 4.42) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พื้นท่ีและบริเวณการจดัวางสินคา้ง่ายต่อการส ารวจสามารถ
เดินชมและเลือกซ้ือไดอ้ยา่งพอใจ (X = 4.27) 
 2.5 ดา้นความเพียงพอของพื้นท่ีให้บริการของร้านคา้ พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารการพฒันาศูนย์การค้าชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.39) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก 
ไปหานอ้ย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีร้านคา้มากมายและมีความหลากหลายของประเภทร้านคา้ 
(Merchandising Mix) และมีร้านคา้ประเภทสินคา้ในประเทศตรงตามความตอ้งการอยา่งเพียงพอ  
(X = 4.45) รองลงมาคือ ท่ีตั้งของร้านคา้ภายในห้างมีความเหมาะสมและทนัสมยั (X = 4.39) ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีร้านคา้ประเภทสินคา้ต่างประเทศตรงตามความตอ้งการอย่างเพียงพอ  
(X = 4.32) 
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 2.6 ด้านสถานท่ีจอดรถ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพฒันา
ศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า  เห็นดว้ย อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ภายในบริเวณท่ีจอดรถมีการจดัระเบียบและแบ่งโซนอย่างเหมาะสม ป้ายบอกอาณาเขต 
ต าแหน่งและสัญลกัษณ์เขา้ใจง่าย ( X = 4.45) รองลงมาคือ มีการจดัการท่ีจอดรถโดยค านึงถึงกลุ่ม
ลูกค้าท่ีควรได้รับการบริการท่ีจอดรถเป็นพิเศษ เช่น  คนพิการ  กลุ่มคนสูงอายุ และผูมี้ครรภ ์ 
( X = 4.39) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีความทนัสมยั และคล่องตวัในการเขา้จอดรถ โดยใช้
ระบบเทคโนโลยแีละกลอ้งบนัทึกในการตรวจสอบการเขา้จอดรถแทนการรับบตัร (X = 4.19) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้
ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบวา่ 
ประชาชนท่ีมีเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้าน  
ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี มี
ประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้
ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกดา้น ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการวางแผนการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทอง
ธานี เป็นไปตามหลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยั ท่ีพบวา่ ปัจจยัส าคญัของการสร้างศูนยก์ารคา้ท่ี
ส่งผลต่อการมาใช้บริการของประชาชน ก็คือ ดา้นท าเลท่ีตั้ง การออกแบบ ความสะดวกสบายใน
การเดินชอ้ปป้ิง และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดว้า่ ดา้นสถานท่ีจอดรถ 
ประชาชนตอ้งการให้มีภายในบริเวณท่ีจอดรถมีการจดัระเบียบและแบ่งโซนอย่างเหมาะสม ป้าย
บอกอาณาเขต ต าแหน่งและสัญลกัษณ์เขา้ใจง่าย มีการจดัการท่ีจอดรถโดยค านึงถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีควร
ไดรั้บการบริการท่ีจอดรถเป็นพิเศษ เช่น คนพิการ กลุ่มคนสูงอายุ และผูมี้ครรภ ์ประชาชนตอ้งการ
ใหบ้ริเวณโดยรอบมีความเจริญ มีหน่วยราชการและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย เป็นศูนยร์วมของการ
คมนาคม มีความคล่องตวัในการใชร้ถใชถ้นน ดา้นการออกแบบภูมิสถาปัตย ์ประชาชนตอ้งการให้
มีบริเวณท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในบรรยากาศท่ีเนน้ธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียวภายนอกห้าง ฯ มีการจดัสินคา้
และบริการประเภทความสวยความงาม แหล่งนดัพบของคนทนัสมยัอพัเดจเทรนด์แฟชัน่ต่างๆ ใน
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ส่วนของภายในหา้งสรรพสินคา้ ดา้นความหลากหลายของสินคา้ ประชาชนตอ้งการให้มีสินคา้และ
บริการด้านความสุข ความบนัเทิง สถานท่ีพกัผ่อน หย่อนใจ และมีสถาบนัการเงิน ด้านความ
สะดวกสบายในการใชบ้ริการและชอ้ปป้ิง ประชาชนตอ้งการให้มีการจดัระเบียบหมวดหมู่ประเภท
และขอบเขต (Zoning) ของสินค้าและบริการ มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริมการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อประชาสัมพนัธ์ การข้ึนลงลิฟท ์การใชบ้นัไดเล่ือน และห้องน ้ า ดา้น
ความเพียงพอของพื้นท่ีให้บริการของร้านคา้ ประชาชนตอ้งการให้มีร้านคา้มากมายและมีความ
หลากหลายของประเภทร้านคา้ (Merchandising Mix) และมีร้านคา้ประเภทสินคา้ในประเทศตรง
ตามความต้องการอย่างเพียงพอ ท่ีตั้ งของร้านค้าภายในห้างมีความเหมาะสมและทนัสมยั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริบูรณ์ หอมเงิน (2549) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินคา้ของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมงัสาหาร อ าเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนให้
ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการตลาดโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา เช่น ราคาสินคา้ถูกกวา่เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน ๆ มีป้ายราคาแสดงชดัเจน
และสินคา้มีราคาหลากหลาย ดา้นสถานท่ี เช่นท่ีตั้งของห้างอยูบ่ริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก การ
จดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้และใช้บริการและอากาศภายในห้างปลอดโปร่ง
เยน็สบาย ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ สินคา้มีคุณภาพ สินคา้มีให้เลือกหลายชนิด และมีร้านอาหาร
หลากหลาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมธ์วดี เช้ือผูดี้ (2558) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชก้ารบริการของพนกังาน ดา้นบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นท าเลท่ีตั้งและ
ความสะดวกในการเดินทาง ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านกิจกรรมทางการตลาดและการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นความหลากหลายของสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เตือนตา ช านาญกิจ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้เดอะเกรทดีพาร์ทเมนทส์โตร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ผล
การศึกษาพบวา่ ลูกคา้ให้ความส าคญัท่ีระดบัมากในดา้นจิตวิทยา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ซ่ึงในดา้นจิตวิทยาให้ความส าคญัในเร่ือง ความเช่ือถือในตวัสินคา้ ความเช่ือถือ ทศันคติ ความ
คิดเห็นท่ีมีต่อห้างสรรพสินคา้แห่งน้ี และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ลูกคา้ให้ความส าคญัในเร่ือง 
สถานท่ีจอดรถสะดวก การจดัวางสินคา้หาง่าย ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง และลูกคา้ให้
ความส าคญัท่ีระดบัปานกลางแยกเป็นรายด้าน ดา้นผลิตภณัฑ์ ได้แก่ คุณภาพสินคา้ ความ
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หลากหลายของสินคา้พนกังานบริการด้วยมิตรไมตรี  ยิ้มแยม้แจ่มใส ด้านทัว่ไป (เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยวีฒันธรรม) ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ/ระดบัค่าครองชีพ ค่านิยมทางสังคมในการ
เลือกซ้ือสินคา้จากหา้งฯ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัสินคา้ยี่ห้อ เดียวกนัจากท่ีอ่ืน ราคา
ถูกเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนและดา้นการส่งเสริม การตลาด ไดแ้ก่ มีการจดัสินคา้ตามเทศกาลและประเพณี
ต่าง ๆ มีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม มีการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อสะสมยอดซ้ือ และได้
ส่วนลดในการซ้ือสินคา้ในราคาปกติ 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารค้า
ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี จ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบวา่ 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัในคร้ังน้ี ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนท่ีเป็น
ผูใ้ช้บริการของศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี ถึงแมจ้ะมีความแตกต่างกนัของเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างก็มีความคิดเห็นต่อการตอบสนองความตอ้งการใน
การให้บริการไม่แตกต่างกนั จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชน
ซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาติพงศ ์ สนองนารถ (2554) ได้
ศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสบ ทางการตลาด
บริการของร้านแมคโดนลัด์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
จ าแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และ
บริการไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฤดีมาศ  พลมณี 
(2554) ได้ศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าแผนกบริการลูกค้า 
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ ช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา กลุ่มอาชีพ และช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
บริการไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤติกาญ  จ  านองกาญจนะ (2553) ไดศึ้กษา
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าต่อการใช้บริการในห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์พลาซ่า 
จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ และอายุ  มีผลต่อ
ความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  จากผลการศึกษาการบริหารการพฒันาศูนย์การค้าชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.1 ผูป้ระกอบการ สามารถน าขอ้มูลน้ีไปใชใ้นการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์
จุดเด่นหรือจุดขายของศูนยก์ารคา้ชุมชนซิต้ีพาร์คเมืองทองธานี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน คือ ดา้นความหลากหลายของสินคา้ และดา้นการออกแบบภูมิสถาปัตย ์โดยส่งเสริมให้
ผู ้ประกอบการด้านค้าปลีกมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าด้วย  อีกทั้ ง รักษาภาพลักษณ์ 
ดา้นภูมิสถาปัตยท่ี์โดดเด่นและทนัสมยั 
 1.2 ควรพฒันาสถานท่ีจอดรถให้มีความเพียงพอ มีความสะดวกตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้มาใชบ้ริการของศูนยก์ารคา้ และมีพื้นท่ีส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม  
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของศูนย์การค้าชุมชนซิต้ี  
พาร์คเมืองทองธานี 
 2.2 ควรศึกษาเพื่อหาแรงจูงใจ และความตอ้งการเชิงลึกของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงใหก้บัผูบ้ริโภค  
 


