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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีมีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการจากห างสรรพสิ นคาใน
จังหวัดสงขลา ศึกษาปัจจัยดานประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการจากหางสรรพสินคาใน
จังหวัดสงขลา และศึกษาแนวโนมและความตองการในอนาคตของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการจาก
หางสรรพสินคา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง จํานวน
1,000 คน สถิติที่ใช คือ ไคสแควร์ และ Crammer’s V ผลการวิจัยมีดังนี้ ลูกคาสวนใหญเลือกซื้อ
สิ น ค า จากห า งสรรพสิ น ค า เมื่ อ ต อ งการสิ น ค า ครั้ ง ละหลายชนิ ด เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า จาก
ห างสรรพสิ น ค าเพราะทําเลอยู ใกล ที่พัก หรือ ที่ทํา งาน ความถี่ในการซื้อสิ นคา 1-2 ครั้ง/เดือ น
หางสรรพสินคาที่นิยมไปใชบริการมากที่สุด คือ เทสโกโลตัส รองลงมาคือ บิ๊กซี และศูนย์การคาไดอา
นาคอมเพล็กซ์ คาใชจายโดยเฉลี่ย 501-1,000 บาท ชองทางการไดรับขอมูลขาวสารในรอบ 3 เดือน
สวนใหญไดรับขาวสารผานทางปูายคัทเอาท์
ปัจจัยดานประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการจากหางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลา
พบวา รายได และระยะทางระหวางที่พัก/ที่ทํางานกับที่ตั้งของหางสรรพสินคามีอิทธิพลตอจํานวน
ครั้งที่มาใชบริการหางสรรพสินคา เพศ และระยะทางระหวางที่พัก/ที่ทํางานกับหา งสรรพสินคา มี
อิทธิพลตอชวงเวลาที่มาใชบริการหางสรรพสินคา
คาสาคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค, หางสรรพสินคา
Abstract
This Research is aimed for study the consumer's behavior of shopping mall in
Songkhla Province. To study the demographic factors that influence the use of a
shopping mall in Songkhla Province. And study the trends and future needs of the
consumer with the service from the shopping mall. The sample used in this study are
the people in Songkhla province and the neighboring provinces of 1,000 samples,
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Statistic tools used Chi-square and Crammer’s V. The results were as follows: Most
customers choose to buy from the mall to multiple product types. Reasons to buy
from stores because of its nearby accommodation or work. Frequency of purchase 12 times / month mall is preferable to use the service, followed by Tesco Lotus, Big C
and Diana Shopping Complex. The average cost 501-1,000 Baht channel received
information in the past 3 months, most of the information through the label cut out.
Factors demographic influencing the use of a shopping mall in Songkhla Province
that income and the distance between the residence / work office for the location of
the Shopping mall influence the number of times the service department stores and
gender. Distance between hotel / work office to the Shopping mall. Influence
moments come to the mall.
Keyword: Consumer Behavior, Shopping mall
บทนา
หางสรรพสินคาเป็นแหลงรวมของธุรกิจหลายประเภทในบริเวณเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์
อยางเดียวกันและมีผลประโยชน์รวมกัน หางสรรพสินคา หนึ่ง ๆ จะประกอบดวยรานคา ศูนย์อาหาร
ธนาคาร โรงภาพยนตร์ และแหลงบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งเหลานี้จะเป็นสิ่งดึงดูดใหผูบริโภคทุก
เพศ ทุกวัย ทุกระดับรายได ทุกสาขาอาชีพเขามาจับจายใชสอยหาซื้อสิ่งของและใชบริการดานความ
บันเทิงจากหางสรรพสินคานั้น ๆ เป็ นจํานวนมาก แตดวยเหตุผลของความเรงรีบในชีวิตประจําวัน
การจราจรที่ติดขัดในยานตัวเมืองและแหลงธุรกิจ (ธีรวุฒิ ชูดา, 2536) ซึ่งลักษณะหางสรรพสินคา
ดังกลาว สอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนไดเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน จากการบริโภคดวยการซื้อขายสินคาจาก
รานคาขนาดเล็กหรือตลาดทั่วไป เมื่อมีการกําเนิดขึ้นของหางสรรพสินคา ซึ่งเป็นรานคาปลีกขนาด
ใหญที่จําหนายสินคาหลายประเภท มีการบริการทุกอยางที่สะดวกสบายครบวงจร และมีการจําหนาย
สิ น ค า ที่ มี ต รายี่ ห อ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งหรื อ สิ น ค า ที่ นํ า เข า จากต า งประเทศ โดยเฉพาะสิ น ค า แฟชั่ น และ
เครื่องสําอางแมวาจะมีราคาคอนขางแพงและเป็นสินคาที่ฟุมเฟือยเกินความจําเป็น แตสินคาเหลานี้
ยังสามารถจําหนายไดเพราะในปัจจุบันประชาชนมักมีทัศนคติที่วา สินคาที่มีราคาแพง คือ สินคาที่ มี
คุณภาพ หรือผูบริโภคมีพฤติกรรมในการลอกเลียนแบบคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีฐานะร่ํารวยมากขึ้น
จนบางครั้งลืมนึกถึงฐานะที่แทจริงของตนเอง นอกจากนี้ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ที่ทันสมัยทําใหคานิยมและรสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หรือทําใหการบริโภค
เป็นไปอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเนื่องจากรายจายของบุคคลตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจเพื่อซื้อ
สินคาและบริการ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
กล าวคือ 1) รายจ ายในการอุป โภคบริโ ภคนับวาเป็นรายจายที่ใหญที่สุ ดของระบบเศรษฐกิจ คือ
ประมาณ 2 ใน 3 ของรายจายทั้งหมด 2) การเปลี่ยนแปลงของรายจายในการอุปโภคบริโภคจะมี
ผลกระทบตอระดับการลงทุนและการวาจางการทํางาน 3) ในขณะที่การลงทุนปีหนึ่งอาจเป็นศูนย์
หรือมีคาติดลบ รายจายในการอุปโภคบริโภคจะเป็นตัวประกอบที่จะไมทําใหรายไดประชาชาติลด
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ต่ําลงมาก ทั้งนี้เพราะประชากรในประเทศจําเป็นตองใชจายในการบริโภคเพื่อดํารงชีวิตอยูได จาก
ลักษณะและความสําคัญของการใชจายในการบริโภคโดยทั่วไป
ปัจจุบันธุรกิจคาปลีกมีมูลคาการซื้อขายประมาณ 500,000 ลานบาทตอปี โดยแบงเป็นมูลคา
การซื้อขายผานรานคาปลีกแบบดั้งเดิม รอยละ 60 หรือคิดเป็นมูลคา 300,000 ลานบาทตอปี และ
อีกรอยละ 40 เป็นมูลคาการซื้อขายผานรานคาสมัยใหม คิดเป็นมูลคาการซื้อขายประมาณ 200,000
ลานบาทตอปี โดยรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ไดแก รานโชว์หวยหรือรานขายของชําตามแหลงชุมชนตาง
ๆ มักจะมีระบบการบริหารงานแบบครอบครัว สําหรับรานคาปลีกสมัยใหม จะเป็นรานคาปลีกที่มี
การนําเอาเทคโนโลยีและความรูใหม ๆ เขามาชวยในการบริหารงานดานตาง ๆ ซึ่งมีชาวตางชาติเป็น
ผูบริหารระดับสูงและเป็นถือหุนรายใหญแทบทั้งสิ้น เมื่อผูประกอบการชาวตางชาติเข ามาลงทุนใน
ไทยมากขึ้น อาจทําใหธุรกิจรานคาแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตที่บริหารงานและถือหุนโดยคนไทยไมสามารถ
ปรับตัวไดทันตามภาวะของการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีประสิทธิภาพในดาน
การจัดการและการลงทุนที่ต่ํากวา ซึ่งสงผลตอการสูญเสียสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจคาปลีกตอไป
ในอนาคต
ปัจจุบันหางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยปี พ.ศ.2556 บริษัท กลุม
เซ็น ทรั ล จํ ากัด ไดทําการเปิ ดตั ว เซ็นทรั ล เฟสติ วัล หาดใหญ ขึ้ น นอกจากนี้พฤติกรรมผู บริโ ภค
เทคโนโลยี และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมส งผลกระทบตอธุรกิจของหางสรรพสินคาใน
จังหวัดสงขลา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชบริการหางสรรพสินคาของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียงเพื่อนําเสนอแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และสงเสริม
เพื่อการพัฒนาหางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลาตอไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชบริการจากหางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยดานประชากรศาสตร์ไดแก ปัจจัยดานเพศ รายได ระยะทางระหวางที่
พักหรือที่ทํางานกับหางสรรพสินคาที่มีอิทธิพลตอการใชบริการจากหางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาถึงแนวโนมและความตองการในอนาคตของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการจาก
หางสรรพสินคา
สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัย คือ ปัจจัยดานประชากรศาสตร์ไดแก ปัจจัยดานเพศ อายุ
รายได ระยะทางระหวางที่พักหรือที่ทํางานกับห างสรรพสิ นคามีความสั มพันธ์กับการใชบริการ
หางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลา
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดการใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ Philip Kotler ,1994 (อางถึงใน พิจาริน ปาณะวีระ,2554)
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กลาวถึงแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ
ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มตนจากการมีสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิด
ความตองการผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลอง
ดําที่ผูผลิตหรือผูขาย ไมสามารถคาดคะเนได จากนั้นจึงเกิดการตอบสนอง (Response) หรือการ
ตัดสินใจของผูซื้อ โมเดลนี้เรียกไดอีกอยางวา “S-R Theory”
สาเหตุและวิธีการซึ่งบุคคลตัดสินใจซื้อเรียกวาโมเดลของบุคคล (Model of man) ซึ่งเป็น
โมเดลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 4 โมเดล ไดแก 1) บุคคลที่ตัดสินใจซื้อโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ
2) บุคคลที่ตัดสินใจซื้อโดยคลอยตามบุคคลอื่น 3) บุคคลที่ตัดสินใจซื้อดวยความเขาใจ 4) บุคคลที่
ตัดสินใจซื้อดวยอารมณ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ตัวกําหนดพื้นฐาน (basic determinants) ซึ่งถือวามีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จะ
ไดรับอิทธิพลจากปัจจัยภายใน (ปัจจัยดานจิตวิทยา) และปัจจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) ปัจจัยภายใน (ปัจจัยดาน
จิตวิทยา) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค คือ สภาพ จิตวิทยา (psychological) เป็นลักษณะ
ความตองการซึ่งเกิดจากสภาพจิตใจซึ่งเกี่ยวของกับพฤติกรรม มนุษย์ ประกอบดวย ความจําเป็น
(needs) ความตองการ (wants) และความปราถนา (desire) ของมนุษย์ แรงจูงใจ (motive)
บุคลิกภาพ (personality) ทัศนคติ (attitude) การรับรู (perception) การเรียนรู (learning)
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ (economy)
ครอบครัว (family) สังคม (social group) วัฒนธรรม (culture) การติดตอธุรกิจ (business
contacts)
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buying Processes)
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ มีขั้นตอนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู ปัญหาการ
คนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ขั้นตอนที่ 1 การรับรูถึงปัญหา (problem recognition) เป็นขั้นตอนแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการ
รับรูถึงความแตกตางระหวางสภาพที่ดีขึ้น และสภาพที่เป็นอยูของบุคคล นักการตลาดจึ งตองสราง ให
ผูบริโภคทราบถึงความจําเป็น และความตองการของเขาหรือชี้ใหเห็นวาผลิตภัณฑ์สามารถ แกปัญหา
อยางใดอยางหนึ่งได
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูล/ขาวสาร (information search) หากเกิดความตองการจาก
การถูกกระตุนมากพอก็อาจจะทําการซื้อโดยทันที
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (alternative evaluation) ขอมูลที่ไดจากการคนหา
ใน ขั้นที่ 2 จะถูกนํามาพิจารณาทางเลือกที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาถึงกลุมของคุณสมบัติที่ใชเป็น
เกณฑ์ ในการพิ จ ารณายี่ ห อ ตราสิ น ค า หรื อ ถื อ ว า เป็ น เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลตรายี่ ห อ สิ น ค า
(evaluation) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (criteria) ตาง ๆ ประกอบดวย คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของ
ผลิตภัณฑ์ ตนทุนความชอบ ภาพลักษณ์ ความภูมิใจ และอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ(purchase decision) เมื่อประเมินทางเลือกโดยเลือกตรายี่หอ
ที่ ตั้งใจจะซื้อ(purchase intention) แลว
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546:125-126) กลาววาการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบริโภค เป็น
การคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาหรือบริการของผูบริโภคเพื่อทราบถึง
ลักษณะพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบ ริโภค คําตอบที่นักการตลาดสามารถจัดกลุมกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบริโภค เป็นการศึกษาวากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมอยางไรในการ
ดําเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซื้อและใชสินคาและบริการอยางไร ซึ่งหลักการที่มีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบริโภคคือคําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 W’s และ 1 H
ซึ่งประกอบดวย Who? What? When? Where? Why? Whom? How? เพื่อคนหาคําตอบ 7
ประการหรือ 7 O’s ซึ่งประกอบดวย Occupants, Objectives, Organizations, Occasions,
Outlets และ Operations
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
การคาปลีก(Retail) ในที่นี้จะหมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขายสินคาหรือบริการให
ผูบริโภคคนสุดทาย (End user) ซึ่งจะซื้อไปเพื่อบริโภคเองและไมไดซื้อไปเพื่ อการจําหนายตอ ”
รู ป แบบการค า ปลี ก ได มี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงมาอย า งต อ เนื่ อ ง จากระบบการค า ที่ ใ ช สิ่ ง ของ
แลกเปลี่ยนกัน (Barter system) มาเป็นการใชระบบเงินตรา (Monetary system) แลกเปลี่ยนแทน
และลักษณะรานคาปลีกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากรานหาบเรหรือแผงลอยก็เปลี่ยนมา
เป็นตึกอาคารพาณิชย์ที่เรียกวา รานโชวหวย และไดพัฒนาขึ้นมาเป็นหางสรรพสินคา รานซุปเปอร์
มาร์เก็ต รานดิสเคาน์สโตร์ รานสะดวกซื้อและรานอื่น ๆ ที่เราเห็นอยูทั่วไปทั้งในกรุงเทพ ฯ และ
ตางจังหวัด รานคาในประเทศไทย แบงออกเป็น 6 กลุมไดแก หางสรรพสินคา ซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิส
เคาน์สโตร์ รานคาที่เนนประเภทของสินคา (Category Killer) รานขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty
store) และรานสะดวกซื้อ กลุมธุรกิจคาปลีกและคาสงเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญตอประเทศ และมี
การเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ทิศทางธุร กิจคาปลีกคาสงอีก 5 ปีขางหนาวาจะมีมูลคาตลาดรวม 1.6
ลานลานบาท จากปัจจุบันมีมูลคาอยูที่ 1.5 ลานลานบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวเฉลี่ยอยูที่ 7-8%
ตอปี (2558-2562) เพิ่มขึ้นจากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอปีในชวง ปี 2553-2557 อยูที่ 5% ตอปี
(ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,2557)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
เพศ
อายุ
รายได
ระยะทางระหวางที่พักหรือที่ทํางาน
กับหางสรรพสินคา

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการใชบริการหางสรรพสินคาใน
จังหวัดสงขลา
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีรายละเอียดกระบวนการวิจัยดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภูมิลําเนาใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจและกําหนดดัชนีชี้วัดที่สําคัญของ
ประชากรและที่อยูอาศัย สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 ในจังหวัดสงขลา
(สํานักงานสถิติแหงชาติ เว็บไซด์) มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 929,870 คน
2. กลุ มตั ว อย า ง เป็ น ประชาชนในจัง หวั ดสงขลาและจั ห งวั ดใกล เคี ยงที่ใ ชบ ริก าร
หางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลา ดําเนินการสุมโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random
sampling) ตามขนาดอําเภอไดกลุ มตัวอยางจาก 9 อําเภอและสุมกลุมตัวอยางประชาชนที่มาใช
บริการหางสรรพสินคาในอําเภอหาดใหญและอําเภอเมืองสงขลาดวยวิธีการสุมอยางงาย (sampling
random sampling) สวนการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชวิธีการคํานวณจากสูตรของ Yamane ที่
ระดับความคลาดเคลื่อน 0.0316 ไดกลุมตัวอยาง 1,000 คน มีรายละเอียดกลุมตัวอยางแตละ
อําเภอดังนี้
ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง
อาเภอ
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง อาเภอ
เมืองสงขลา 126,104
182
จะนะ
หาดใหญ
248,938
360
นาทวี
กระแสสินธุ์
13,968
20
สะเดา
บางกล่ํา
18,873
27
รัตภูมิ
สิงหนคร
58,050
84
รวม 1,000 คน

ประชากร
65,395
39,828
73,111
47,062

กลุ่มตัวอย่าง
95
58
106
68

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
คือ แบบสอบถามเชิงโครงสราง มีรายละเอียดการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี การวิจัย และแนวคิดที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดประเด็นความ
คิดเห็นและจํานวนขอคําถาม
3.2 เลือกรูปแบบคําถาม สําหรับการสอบถามในแตละประเด็น ดังนี้
1) สถานภาพผูตอบ เป็นขอคําถามลักษณะเลือกตอบ สําหรับสอบถามขอมูลสวนตัว
ของผูตอบ ประกอบดวย สถานภาพดานเพศ อายุ อาชีพ รายได การนับถือศาสนา การศึกษา
สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา
2) พฤติกรรมการบริโภคสินคาในศูนย์การคา เป็นขอคําถามลักษณะเลือกตอบและ
เติมขอความ สําหรับสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวการใชบริการหางสรรพสินคา และพฤติกรรมการใช
บริการจากหางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลา ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 19 ขอ
3) ดําเนินการรางขอคําถามตามนิยามศัพท์ ลักษณะขอคําถามและจํานวนขอคําถาม
ที่กําหนดพรอมตรวจสอบความถูกตองตามนิยามศัพท์ ความชัดเจนของภาษา ปรับปรุงแกไขกอน
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นําเสนอคณะกรรมการบริหารของศูนย์ก ารคาแตละแหงเพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองของ
ขอคําถามกับประเด็นการนําไปใชประโยชน์ และนิยามศัพท์
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปสอบถามประชาชนที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด
สงขลา 4. การวิเคราะห์ขอมูล การวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการวิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติ ดังนี้
4.1 ใชสถิติพื้นฐานวิเคราะห์การแจกแจงความถี่และรอยละ สําหรับการวิเคราะห์ขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพกลุมตัวอยาง ความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชบริการหางสรรพสินคา รวมทั้งแจก
แจงความถี่การวิเคราะห์เนื้อหาสําหรับขอมูลปลายเปิดหรือการสัมภาษณ์
4.2 ใชสถิติอางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรสถานภาพผูบริโภค
ปัจจัยดานเพศ อายุ รายได ระยะทางระหวางที่พักหรือที่ทํางานกับหางสรรพสินคา กับการใช
บริการจากหางสรรพสินคาในจังหวัดสงขลา ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรดวยสถิติ
ไคสแควร์และวิเคราะห์คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ดวยสถิติ Crammer’s V
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. ความคิด เห็น และพฤติกรรมการใช้บริ การจากห้ า งสรรพสิน ค้า ในจั งหวั ดสงขลามี
รายละเอียดดังนี้
สวนใหญมาซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาเมื่อตองการสิ นคาครั้งละหลายชนิด รองลงมา
เมื่อตองการสินคาราคาถูกและเมื่อตองการสินคาอยางเรงดวนตามลําดับ (รอยละ 52.67 39.90
และ 10.29 ตามลําดับ) ซุปเปอร์มาเก็ตที่ชื่นชอบ ไดแก ซุปเปอร์มาเก็ตของหางเทสโกโลตัส
ซุปเปอร์มาเก็ตของบิ๊กซี และท็อปซุปเปอร์มาเก็ต (รอยละ 82.02 61.66 และ 30.73 ตามลําดับ)
ความถี่ในการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา สวนใหญมีความถี่ในการซื้อหรือใชบริการประมาณ 1 – 2
ครั้ง/เดือน รองลงมาประมาณ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ และ3 – 4 ครั้ง/เดือน ตามลําดับ (คารอยละ
41.70 27.60 และ 12.20 ตามลําดับ) เหตุผลในการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาเนื่องจาก
หางสรรพสินคามีที่ตั้งอยูใกลที่พักหรือที่ทํางาน รองลงมา มีสินคาใหเลือกหลากหลายประเภท ยี่หอ
และขนาด และสินคาราคาถูกกวารานทั่วไป (รอยละ 45.38 33.63 และ 22.49 ตามลําดับ)
ศูนย์การคาหรือหางสรรพสินคาที่นิยมซื้อสินคาเรียงลําดับ 5 ไดแก เทสโกโลตัส บิ๊กซี ศูนย์การคา
ไดอานาคอมเพล็กซ์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตรา และหางสรรพสินคาเซ็นทรัล เฟสติวัล (รอยละ 50.81 19.96
13.91 13.10 และ 12.30 ตามลําดับ) โดยใหเหตุผลในการเลือกศูนย์การคาหรือหางสรรพสิ นคา
วา เพราะอยูใกลบานและที่ทํางานมากที่สุด โดยระยะทางหางระหวางที่พักหรือที่ทํางานสวนใหญ
หางประมาณ 5 กิโลเมตร (รอยละ 53.80) รองลงมาเป็นหางที่สามารถเดินทางไปใชบริการได
สะดวก สินคามีราคาถูกกวาหางอื่น และมีสินคาใหเลือกอยางหลากหลาย สว นจุดมุงหมายการไป
ซื้อหรือใชบริการจากหางสรรพสินคาพบวา สวนใหญไปเพื่อซื้อสินคาเครื่องใช รองลงมาเพื่อซื้อสินคา
จากซูปเปอร์มาเก็ต สินคาหรือกิจกรรมที่ประชาชนในจังหวัดสงขลามาใชบริการจากหางสรรพสินคา
สวนใหญเพื่อรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหาร (รอยละ 35.51) รองลงมาเป็นการซื้อเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย ชมภาพยนตร์ และซื้อสินคาจาก Top’s Supermarket (รอยละ 17.30 15.90 และ
15.39 ตามลําดับ) สวนผูรวมเดินทางมาใชบริการหางสรรพสินคาดวยไดแก สมาชิกในครอบครัว
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รองลงมาเป็นเพื่อน (รอยละ 43.00 และ 40.77 ตามลําดับ) ประชาชนสวนใหญนิยมมาใชบริการ
ในชวงวันหยุด (รอยละ 47.70) โดยมาในชวงเวลาบาย สวนวันราชการหรือวันทํางาน (รอยละ
36.60) นิ ยมมาในชวงเวลาหลั งเลิ กงาน และใชเวลาในการซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ เป็นเวลา
ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง (รอยละ 60.10) และคาใชจายในการซื้อและบริการแตละครั้ง ประมาณ 501 –
1,000 บาท รองลงมาประมาณ 1,001 – 1,500 บาท และไมเกิน 500 บาท (รอยละ 36.00
22.60 และ 14.70 ตามลําดับ) โดยชําระดวยเงินสด (รอยละ 95.00) สวนการชมภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์พบวา มีรอยละการชมยั งเหมือนเดิม และชมนอยลงใกลเคียงกัน (รอยละ 52.10
และ 40.00 ตามลําดับ)
ประชาชนในจังหวัดสงขลา รอยละ 89.80 มีการใชอินเตอร์เน็ต และสวนใหญมีการใชทุกวัน
(รอยละ 79.80) เพื่อคนขอมูล รองลงมาเพื่อติดตอสื่อสาร ดูหนัง ฟังเพลง ออนไลน์ และติดตาม
ขาวสารใหม ๆ (รอยละ 39.49 26.36 25.14 และ 22.58 ตามลําดับ) เว็บไซต์ที่นิยมใชไดแก
บันเทิงวาไรตี้ รองลงมาเป็นเว็บไซต์ การคนหาขอมูล (รอยละ 40.95 และ 31.41 ตามลําดับ)
ประชาชนสวนใหญรอยละ 63.40 มีการซื้อสินคาผานทางออนไลน์ โดยใชในการสั่งซื้อเสื้อผาเป็นสวน
ใหญ รองลงมาเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบิน (รอยละ 35.75 และ 25.23 ตามลําดับ)
2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัด
สงขลารายละเอียดผลการวิจัยสรุปดังนี้
2.1 ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งประชากรศาสตร์ กับการใช้บ ริ การจากห้า งสรรพสิน ค้า
ผลการวิจัยสรุปความสัมพันธ์ดังนี้
รายได และระยะทางระหวางที่พัก/ที่ทํางานกับหางสรรพสินคาของประชาชนใน
จังหวัดสงขลามีความสัมพันธ์กับจํานวนครั้งที่มาใชบริการในหางสรรพสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.098 กับ 0.084 ตามลําดับ
อายุ รายได และระยะทางระหวางที่พัก/ที่ทํางานกับหางสรรพสินคาของประชาชน
ในจั ง หวั ดสงขลา มี ความสั ม พัน ธ์กั บการใช จา ยซื้ อสิ นค าและบริ การจากห า งสรรพสิ นค าอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.219 0.312 และ 0.209
เพศ และระยะทางระหวางที่พัก/ที่ทํางานกับหางสรรพสินคาของประชาชนใน
จังหวัดสงขลามีความสัมพันธ์กับชว งเวลาที่ใชในซื้อสินคาและบริการจากหางสรรพสิ นคาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.143 และ 0.144 ตามลําดับ
อภิปรายผล
เหตุผลในการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาเนื่องจากหางสรรพสินคามีที่ตั้งอยูใกลที่พักหรือที่
ทํางาน รองลงมา มีสินคาใหเลือกหลากหลายประเภท ยี่หอและขนาด และสินคาราคาถูกกวาราน
ทั่วไป (รอยละ 45.38 33.63 และ 22.49 ตามลําดับ) สอดคลองกับการศึกษาของดวงพร เศาภายน
(2548) ที่พบวาเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลีกสมัยใหมมากกวารานคาปลีกแบบดั้งเดิม
คือ ใกลบาน ที่พักอาศัย และการศึกษาของ คุณารัตน์ หาญพานิช (2550) ที่พบวาเหตุผลในการใช
บริการซื้อสินคาจากหางไชยแสง ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี คือ
สินคาราคาถูก
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มีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ตที่ชื่นชอบเรียงตามลําดับความชอบไดแก
ซุปเปอร์มาเก็ตของเทสโกโลตัส ซุปเปอร์มาเก็ตของบิ๊กซี และท็อปซุปเปอร์มาเก็ต ที่เป็นเชนนี้อาจ
เป็นเพราะหเทสโกโลตัส และบิ๊กซีมีการประชาสัมพันธ์และมีโปรโมชั่นสินคาในซุปเปอร์มาเก็ตเป็น
ชวง ๆและเป็นประจําโดยเฉพาะเทสโกโลตัส จะมีสโลเกนวา เป็นหางสรรพสินคาที่มีสินคาในเทสโก
โลตัสถูกที่สุดและยืนยันใหทาพิสูจน์ รวมทั้งมีเอกสารประชาสัมพันธ์สินคาราคาถูก นอกจากนี้เทสโก
โลตัสยังมีกระจายอยูในแทบทุกอําเภอ ซึ่งจากทําเลที่ตั้ง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ การมีสินคาที่
หลากหลาย และมีสินคาราคาถูก ซึ่งปัจจัยดังกลาวเป็นเหตุผลหรือเกณฑ์ที่สําคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาของผูบริโภค
ศูน ย์ ก ารคา หรื อ ห า งสรรพสิ น ค า ที่ นิ ย มซื้ อสิ น ค า เรี ยงลํ า ดั บ 5 ได แ ก เทสโกโลตั ส บิ๊ ก ซี
ศูนย์การคาไดอานาคอมเพล็กซ์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตรา และหางสรรพสินคาเซ็นทรัล เฟสติวัล (รอยละ
50.81 19.96 13.91 13.10 และ 12.30 ตามลําดับ) โดยใหเหตุผลในการเลือกศูนย์การคาหรือ
หางสรรพสินคาวา เพราะอยูใกลบานและที่ทํางานมากที่สุด โดยระยะทางหางระหวางที่พักหรือที่
ทํางานสวนใหญ หางประมาณ 5 กิโลเมตร (รอยละ 53.80) รองลงมาเป็นหางที่สามารถเดินทางไป
ใชบ ริ ก ารไดส ะดวก สิ น คา มีร าคาถูกกวา ห างอื่ น และมีสิ นค าให เลื อกอยา งหลากหลาย ส ว น
จุดมุ งหมายการไปซื้อหรื อใชบริ การจากหางสรรพสินคาพบวา สว นใหญไปเพื่อซื้อสินคาเครื่องใช
รองลงมาเพื่อซื้อสินคาจากซูปเปอร์มาเก็ต สอดคลองกับการศึกษาของคุณารัตน์ หาญพานิช (2550)
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาจากหางไชยแสง ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ของประชาชนในอํา เภอ
เมือง จั ง หวัด สิ งห์ บุ รี โดยส ว นใหญเ ลื อกซื้อสิ นคา ในแผนกซุปเปอร์ม าร์เ ก็ต อีกทั้ งสอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของสงบ สิงสันจิตร (2552) ที่พบวาประเภทของสินคาที่ซื้อจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิม
เป็นประจําคือ ของใชในครัวเรือน และเพื่อรับประทานอาหารตามลําดับ (รอยละ 32.53 30.42
และ 26.91 ตามลําดับ)
ประชาชนสวนใหญนิยมมาใชบริการในชวงวันหยุด (รอยละ 47.70) โดยมาในชวงเวลาบาย
สวนวันราชการหรือวันทํางาน (รอยละ 36.60) นิยมมาในชวงเวลาหลังเลิกงาน และใชเวลาในการซื้อ
สินคาหรือบริการตาง ๆ เป็นเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง (รอยละ 60.10) และคาใชจายในการซื้อ
และบริการแตละครั้ง ประมาณ 501 – 1,000 บาท รองลงมาประมาณ 1,001 – 1,500 บาท
และไมเกิน 500 บาท (รอยละ 36.00 22.60 และ 14.70 ตามลําดับ) โดยชําระดวยเงินสด
(รอยละ 95.00) สวนการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์พบวา มีรอยละการชมยังเหมือนเดิม และ
ชมนอยลงใกลเคียงกัน (รอยละ 52.10 และ 40.00 ตามลําดับ) สอดคลองกับการศึกษาของคุณา
รัตน์ หาญพานิช (2550) เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาจากหางไชยแสง ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
ซึ่งพบวากลุมลูกคาสวนใหญใชบริการ 1 ครั้ งตอสัปดาห์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ชวงเวลา 13.00-17.00
น. ใชเวลาอยูในหางไชยแสงนาน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ใชจายเฉลี่ยตอครั้ง 500-1,000 บาท ซื้อ
สินคาเพื่อใชในครอบครัวและผูบริโภคชําระเงินดวยเงินสด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบวา รายไดและระยะทางระหวางที่พัก/ที่ทํางานกับหางสรรพสินคาของ
ประชาชนในจังหวัดสงขลา มีอิทธิพลตอจํานวนครั้งที่มาใชบริการในหางสรรพสินคาและการใชจายซื้อ
สิ น ค า และบริ ก ารจากห า งสรรพสิ น ค า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ จากข อ มู ล ดั ง กล า วจะช ว ยให
หางสรรพสินคาสามารถนํามาใชในการวิเคราะห์รายละเอียดของพฤติกรรมการบริโภคของแตละกลุม
รายไดเพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
2. จากพฤติกรรมการใชอินเตอร์เน็ตของลูกคาโดยเฉพาะวัยรุนและวัยทํางาน พบวามีอัตรา
ความถี่การใชที่สูงและเป็นประจํา หางสรรพสินคา ควรใชชองทางอินเตอร์เน็ต และ Social Media
Network ในการประชาสัมพันธ์กับลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางาน
3. หางสรรพสินคาสามารถนําขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการหางสรรพสินคา
ไปใชในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดหรือปรับปรุงการบริการของหางสรรพสินคาได
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัยสามารถชวยใหนักวิจัยและนักวิชาการนําไปดําเนินการวิจัยตอยอดใน
ประเด็นตาง ๆ เชน การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคแตละกลุมอายุ และ
กลุมรายได ศึกษารูปแบบและลักษณะการบริหารจัดการซุปเปอร์มาเก็ตของหางสรรพสินคาในทัศนะ
ของผูบริโภค
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