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62 หนา.       
 
                     การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก 
ดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด  
                     เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ใชการสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยการสุมตัวอยาง
กลุมลูกคา ท่ีเขามาใชบริการศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด จํานวน 350 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงปริมาณ (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
                     ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก คือ การสงเสริม
การตลาด (Promotion) เปนลําดับแรก รองลงมาเปนผลิตภัณฑ (Product) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) และราคา (Price) ตามลําดับ 
                     ขอเสนอแนะจากการศึกษา ผูบริหารศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ควรพัฒนาบัตร
สมาชิกดิไอสแลนดการดใหครบวงจร สามารถใชบัตรสมาชิกไดหลายชองทาง เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด เชน การหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสงเสริมยอดการใชบัตร
สมาชิกเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
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                  The purposes of this independent was to study factors affecting the island member 
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               การศึกษาคนควาอิสระ “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนด
การดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด” ฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาจากอาจารย ดร.
ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ ผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ ท่ีกรุณาดูแลเอาใจ
ใส  ใหคําแนะนําปรึกษาเร่ืองระเบียบวิธีการวิจัยและตรวจสอบขอบกพรอง ตลอดจนเรียบเรียง
เนื้อหาการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงโดยสมบูรณ ผู ศึกษารู สึกซาบซ้ึงและ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
   นอกจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
พิทักษ  ศิริวงษ อาจารย ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ ผูท่ีคอยแนะนําเพื่อใหการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้
มีความสมบูรณยิ่งข้ึน รองศาสตราจารย ดร.พินิจ รัตนกุลและศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา รัต
นกุล ท่ีคอยอบรมส่ังสอนวิชาความรูแกผูศึกษามาโดยตลอด  
 นอกจากนี้ผูศึกษาขอขอบพระคุณบริษัทสยามรีเทล ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ท่ีไดกรุณา
ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมหัวขอในการทําวิจัยในคร้ังนี้ คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ 
และคุณชุติมา สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูบริหารฝายการตลาดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด, คุณ
พรรณราย  สวนสวรรค เจาหนาท่ีบริหารความสัมพันธลูกคาและพนักงานท่ีเกี่ยวของทุกทาน ท่ี
อนุเคราะหทางดานขอมูลตางๆและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลในคร้ังน้ี  
                 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณพอและแม ท่ีเล้ียงดูและอบรมส่ังสอนผูศึกษา, เพื่อนๆทุก
ทาน ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุน 1 ทุกทานท่ีคอยชวยเหลือ
และใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด ทุกความชวยเหลือทุกกําลังใจทําใหการศึกษาคนควาอิสระเลม
นี้เสร็จสมบูรณ ตลอดจนสําเร็จการศึกษา  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด (บริษัทสยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 2547:1) 
กลาวถึง “ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ถือเปนหนึ่งในธุรกิจคาปลีกท่ีอยูในของสวนศูนยการคา ถูก
จัดวางใหเปนแหลงรวบรวมความสุขทุกครอบครัว ท่ีมีสินคาและบริการครบวงจร บนเนื้อท่ี 87 ไร 
พื้นท่ีใชสอย 350,000 ตารางเมตร ประกอบไปดวย 2 หางสรรพสินคา และรานคาช้ันนํามากกวา 
1,500 รานคา ซ่ึงศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนดถือเปนอันดับหนึ่งของศูนยการคาในยานรามอินทรา 
ไมวาจะเปนรูปแบบการตกแตง สินคา บริการและการตลาด รวมท้ังการเดินทางท่ีรองรับ ซ่ึง
สอดคลองกันท้ังหมด อีกทั้งสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย คือ กลุมครอบครัวไดเปนอยางดี” 
        วิวัฒนาการของศูนยการคา มุงเนนความหรูหรา ครบครันของสินคาท่ีหลากหลาย และ
มุงเนนจับกลุมเปาหมาย ท่ีมีกําลังซ้ือสูงเปนหลัก การที่ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ไดมีการ
ปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย เพื่อแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาด ท่ีมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพิ่ม จากการท่ีศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ไดวางภาพพจน 
“ครบครันความสุขของครอบครัวทันสมัย” เพื่อกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน และใชกลุม
ลูกคาเปนตัวกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด ท่ีรวบรวมสินคาและบริการแบบครบวงจร 
ทําใหศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนดมีจุดเดนท่ีแตกตางจากศูนยการคาอ่ืน เพื่อใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจคาปลีก เชน Community Mall, หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขา     
รามอินทรา เปนตน ซ่ึงมีการแขงขันเพิ่มข้ึนอยางรุนแรง การปรับตัวของผูบริโภคและพฤติกรรม
การซ้ือสินคาเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก 
            กรรมการบริหารฝายการตลาดของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ไดกลาวใน กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน (11 กันยายน 2552) “ปจจุบันศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนดไดวางภาพพจนรูปแบบใหม
ของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด คือ “The Joy of Happiness” ซ่ึงจุดเดน คือ การ “JOY”  ออกเปน
โซนตางๆ ไดแก The Joy of Fashion , The Joy of Beauty , The Joy of Digital , The Joy of Living , 
The Joy of Dinning และ The Joy of Education รวมถึงการเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  
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ศูนยการคาเฉล่ียประมาณวันละ 60,000 คนในวันธรรมดา และ 80,000 คน ในวันหยุดสุดสัปดาห
โดยเฉพาะในชวงที่มีการสงเสริมการขาย จํานวนลูกคาท่ีเขาใชบริการจะเพิ่มมากข้ึนเปน 2 เทา  
ท้ังนี้ฝายสงเสริมการขายจะเนนจัดกิจกรรมในลักษณะท่ีเปนอีเวนตประมาณ 80% และกิจกรรมการ
สงเสริมการขายประมาณ 20% เพื่อกระตุนการใชจายผานบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ซ่ึงปจจุบัน
มีฐานสมาชิกมากกวา 3,000 คน ซ่ึงศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด นอกจากมุงเนนสินคาและบริการ
ครบวงจรแลว ยังมุงเนนกลุมลูกคาท่ีกําลังซ้ือสูงเปนหลัก ซ่ึงสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาดเปนเคร่ืองมือท่ีชวยสรางความภักดีและความสัมพันธท่ีดีแกลูกคาธุรกิจคาปลีกมี
การพัฒนามากข้ึน ทําใหลูกคาตองหาโปรโมช่ันและสวนลดตางๆ มาชวยประหยัดคาใชจาย 
เนื่องจากไมสะดวกในการพกคูปองสวนลดหรือแตมคะแนนสะสม โดยศูนยการคาไดนํากลยุทธ
สวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ชวยกระตุนยอดขาย โดยใชวิธี Consumer 
Centric หมายถึง การเขาใจผูบริโภค โดยนําเสนอ บัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด  เปนหนึ่งใน
เคร่ืองมือของ Customer Relationship Management (CRM) เพ่ือตอบแทนลูกคาของศูนยการคา
แฟช่ันไอสแลนด”  
 ผูศึกษาซ่ึงเปนเจาหนาท่ีพัฒนาการตลาดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด สนใจศึกษาเร่ือง
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด 
เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด  
           อยางไรก็ดี จากการศึกษาคนควางานวิจัยพบวายังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก          
กัญญลักษณ จิรัฐการุณธ (2544) ไดศึกษาเร่ืองกลยุทธสงเสริมการขายของศูนยการคา
สยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอรกรณีศึกษาบัตรสมาชิกสยามดิสคัฟเวอร่ี คลับ รุงนภา สุขเกษม (2550)  
ไดศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด           
ศักดา โรจนสกุลจอง (2550) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหจําแนกปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาของลูกคาท่ีมีบัตรสมาชิกกับลูกคาที่ไมมีบัตรสมาชิกจากรานบีทูเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประวีณา วิเชียรรักษ (2550) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
เซ็นทรัลมาสเตอร บัตรทอง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
           จากการศึกษายังไมมีงานวิจัยโดยตรงในประเด็นนี้ ผูศึกษาจึ่งหวังวา ผลการวิจัยจะเปน
ประโยชนตอสวนงานและผูเกี่ยวของดังกลาวแลว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของ
ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
           จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก สวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) และทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer Behavior Theory) สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี  
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 

ขอมูลสวนบุคคล 
  

  -   
 
 

เพศ 
  - อาย ุ
 -  การศึกษา 
  - รายได 
  - อาชีพ 
  - สถานภาพ 

การตัดสินใจสมัคร 
บัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของ

ศูนยการคา 
แฟชั่นไอสแลนด 

  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 

  - ผลิตภัณฑ  
  - ชองทางการจัดจําหนาย 
  - การสงเสริมการตลาด 
  - ราคา 

                                            

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
          การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาตองการศึกษาเฉพาะประเด็น ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
สมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด โดยผูศึกษาไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษาขอมูลไวดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
                    กลุมลูกคาบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด     
โดยใชสูตร Taro Yamane เพื่อคํานวณหากลุมตัวอยางจํานวน 350 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย 
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  ผูศึกษาไดออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย คือ แบบสอบถาม 350 ชุด 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเอง    
4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง มี 6     
ตัวแปร ไดแก 1. เพศ  2. อายุ   3. รายได  4. อาชีพ  5. การศึกษา  6. สถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนด
การดของกลุมตัวอยาง 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของกลุม
ตัวอยาง (Marketing Mix) มี 4 ตัวแปรไดแก 1. ดานผลิตภัณฑ  2. ดานราคา  3. ดานชองทางการจัด
จําหนาย  4. ดานการสงเสริมการตลาด 

 ตอนท่ี 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
                       ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 
                       1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยการสรางแบบสอบถามแลวใชวิธี
สัมภาษณลูกคาท่ีใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
                       2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาคนควาและรวบรวมจาก
หนังสือ ตํารา และเอกสารทางวิชาการ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) 
                4. การวิเคราะหขอมูล 
                       การศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนด
การดของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด การวิเคราะหขอมูลใชขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากแบบสอบถาม
และวิเคราะหโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for Social 
Science for Windows) ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปนตน  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ประโยชนทางวิชาการ 
                       ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด
ของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  
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  2. ประโยชนทางปฏิบัติ 
                       สามารถนําผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไปประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธ
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของ
ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  
                 
นิยามศัพทเฉพาะ 
           ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด หมายถึง สถานท่ีท่ีเปนแหลงรวบรวมสินคาและบริการที่
ครบวงจร ซ่ึงประกอบดวย 2 หางสรรพสินคา ไดแก หางสรรพสินคาโรบินสันและบิ๊กซี และสวน
ศูนยการคา ไดแก รานคาช้ันนํามากกวา 1,500 รานคา ซ่ึงผูศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด จะศึกษาวิจัย    
เฉพาะในสวนศูนยการคาเทานั้น 
                  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด  
                  ผูออกบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด หมายถึง บริษัทสยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 
หรือ ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด 
                  ผูถือบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด หมายถึง ผูสมัครบัตรสมาชิก โดยมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ศูนยการคากําหนด สามารถแสดงบัตรทุกคร้ังท่ีซ้ือสินคาและบริการ เพื่อรับสิทธิพิเศษ 
สวนลดและสะสมแตมคะแนน 
                 ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาและบริการที่ตั้งรานอยูภายในศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด 
เชน รานคาปลีก ไดแก เส้ือผา อาหาร รานคาเบ็ดเตล็ด เปนตน 
                   ราคา หมายถึง ราคาสินคาและบริการท่ีลูกคายอมรับไดและยินดีจาย เพราะเห็นวา
เหมาะสมและคุมคากับสินคาและบริการท่ีไดรับจากศูนยการคา 
                  ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ความสะดวกในการเดินทางมาจับจายใชสอยสินคา
และบริการ ภายในศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด เชน ท่ีตั้งของศูนยฯ ใกลบานหรือท่ีทํางานของ
ลูกคา, ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และเวลาเปด-ปดของศูนยการคา เปนตน 
               การสงเสริมการตลาด หมายถึง การจัดโปรโมช่ันตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณการซ้ือ
สินคาและบริการจากรานคาตางๆ ภายในศูนยการคา โดยจัดทําโปรโมช่ันผานบัตรสมาชิก              
ดิไอสแลนดการด เพื่อเปนการสรางมูลคาใหแกผูถือบัตร เปนตน 
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บทท่ี 2 
 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
                    การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด    
ของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด” ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
                    1. ประวัติความเปนมาของบริษัทสยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 
  1.1 ประวัติความเปนมาของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 
  1.2 ประวัตแิละแนวทางการตลาดของบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
                    2. ความเปนมาของธุรกิจคาปลีก 
                    3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
                    4. ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค  
                    5. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
                     
1. ประวัติความเปนมาของบริษัทสยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 
 ประวัติบริษัทสยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด (บริษัทสยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด 2547:1) กลาวถึง “บริษัทสยาม รีเทลกอตั้งขึ้นป กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2534       
ดวยทุนจดทะเบียน 500,000,000.00 บาท ซ่ึงขณะนั้นใชช่ือ บริษัทสยามพาณิชย พร็อพเพอรตี้         
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ไดเริ่มพัฒนาโครงการที่จะสรางพื้นที่ชานเมือง บริเวณถนนรามอินทรา 
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 5/5-6 หมู 7 ถนนรามอินทรา กม.10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 
10230 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  5 ทาน  เดิมชื่อ  บริษัท  สยามพาณิชย  พร็อพเพอรตี้                   
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เปนบริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเมนท จํากัด        
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2535 บริษัทฯ มี เปาหมายในการดําเนินธุรกิจในการพัฒนาที่ดิน เพื่อธุรกิจ      
ค  าป ลีกภายใต ป รัญชาทางธุ รกิ จ  “ผู  สร  า งศูนย  ก ารค  าแฟชั่ นไอส  แลนด   ที่ ทั นสมั ย                           
ตามมาตรฐานสากล” เพื่อสะทอนภาพความเจริญความกาวหนาของธุรกิจคาปลีกประเทศไทย    
โดยเริ่มดําเนินการเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2538” 
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 1.1 ประวัติความเปนมาของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 
  ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ(2541:204) ใหนิยามความหมาย “ศูนยการคา 
(Shopping Center) หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกของการคาปลีก มีการกอสรางโดยเจาของและมี
รานคาจํานวนมากเปนศูนยกลางการเลือกซ้ือ เปนแหลงท่ีมีการออกแบบและมีการสงเสริมผลิตภัณฑ 
เพื่อท่ีจะใหบริการผูบริโภคหลายกลุม ซ่ึงมีความตองการที่แตกตางกัน โดยอาศัยการจัดการสวน
ประสมรานคารวมกัน มีบรรยากาศท่ีสบาย ท่ีจอดรถเพียงพอ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจลูกคา” 
  ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ถือวาเปนหนึ่งในศูนยการคาชานเมือง (บริษัท
สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 2547:1) ไดกลาวถึง “ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนดเปนแหลงท่ีมี
สินคาและบริการแบบครบวงจร ตั้งอยูบนพื้นท่ี 87 ไร พื้นท่ีใชสอย 350,000 ตารางเมตร ประกอบ
ไปดวย 2 หางสรรพสินคาและรานคาช้ันนํามากกวา 1,500 รานคา ท่ีจอดรถกวา 4,700 คัน ภายใต
การออกแบบสไตล Tropical ดวยหลังคา Fabric Roof และอุทยานในรม ทําใหสัมผัสไดถึง
บรรยากาศท่ีสดใสและความตระการตาของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ซ่ึงต้ังอยูเลขท่ี 5/5-6 หมู 7 
ถนนรามอินทรา กม.10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยถนนรามอินทรา        
เปนแหลงศูนยรวมท่ีอยู อาศัยจํานวนมาก ท้ังโครงการหมูบาน ขนาดใหญ ขนาดกลาง จนถึง    
ขนาดเล็ก เชน บานเดี่ยว บานแฝด  ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และคอนโดมิเนียม ทําใหลูกคาทุก
ครอบครัวท่ีอยูในยานถนนรามอินทราและพ้ืนท่ีใกลเคียง มีความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 
เสนทางท่ีสะดวก คือ อาจณรงค - รามอินทรา วงแหวนรอบนอกตะวันออก เกษตร–นวมินทร และ
สุขาภิบาล จึงถือไดวาศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด เปนอันดับหนึ่งของศูนยการคาในยานถนนราม
อินทรา เชน รูปแบบการตกแตง  รานคา สินคาและบริการท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย คือ         
กลุมครอบครัวได เปนอยางดี ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนดไดวางตราสินคา (Brand Positioning) 
เพื่อกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายอยางเดนชัดและรักษาความเปนหนึ่งในศูนยการคาท่ีรวบรวม         
สินคาและบริการแบบครบวงจร ถึงแมวาในปจจุบันการลงทุนของบริษัทตางชาติในประเทศเพ่ิม
มากข้ึน โดยเฉพาะการขยายตัวอยางรวดเร็วของรานคาปลีกดิสเคานสโตรท่ีมีการขยายตัวและ       
เปดบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงกลุมนี้มีจุดเดนในเร่ืองการขายสินคาอุปโภคบริโภคราคาถูก โดยภาพรวมกลุม
ลูกคาอยูคนละกลุมกับศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด แตในสวนศูนยการคาท่ีถูกวางตําแหนงใหเปน
แหลงรวบรวมสินคาและบริการแบบครบวงจร เชนเดียวกับศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ไดแก 
ศูนยการคา ซีคอนสแควรส ท่ีเจาะกลุมลูกคาชานเมืองยานบางนา และศูนยการคาฟวเจอรพารค 
รังสิต ท่ีเจาะกลุมลูกคาชานเมือง ยานรังสิต  ซ่ึงศูนยการคาขางตนไดมีการปรับปรุงสวนประสมทาง
การตลาดใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย  เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดท่ีมี         
แนวโนมท่ีจะขยายตัวมากข้ึน” 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด 
ท่ีมา : ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด, ติดตอเรา [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 1 เมษายน 2552. เขาถึงได
จาก www.fashionisland.co.th 
 
                 1.2 ประวัติและแนวทางการตลาดของบัตรสมาชิกดไิอสแลนดการด 
                          ประวัติและแนวทางการตลาดของบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคา
แฟช่ันไอสแลนด  พรรณราย สวนสวรรค (2551) ไดกลาวถึง “ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด  ไดมี
รานคาช้ันนําตางๆ หลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด ทาง
ศูนยการคาเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาดใหทันสมัยเทียบเทา
ศูนยการคาอ่ืนๆ โดยเร่ิมจัดทําบัตรสมาชิกดิไอสแลนด ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จนถึง
ตุลาคม 2552 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 2 ป 2 เดือน มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 2,780 คน สมาชิกจะไดรับ
สวนลดและสิทธิพิเศษตางๆ จากรานคาช้ันนํามากกวา 1,500 รานคา และกิจกรรมพิเศษตางๆ เชน 
การเรียนทําอาหาร สอนแตงหนา เปนตน  ทางศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนดเล็งเห็นความสําคัญและ
ตองการรักษาฐานลูกคาระดับวีไอพี ระดับบีบวกขึ้นไป ท่ีมีกําลังซ้ือสินคาสูง จึงตั้งหนวยงาน 
Customer Relationship Management (CRM) เพื่อดูแลลูกคาท่ีเขามาใชบริการศูนยการคาแฟช่ันไอส
แลนด เปนประจํา เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหศูนยการคาและสรางความภักดี (Brand  Royalty) ของ
ลูกคา ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานของบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดไดใชกลยุทธทางการตลาด โดย
จูงใจกลุมลูกคาเขามาสมัครบัตรสมาชิก โดยฟรีคาสมัครและคาธรรมเนียมตลอดชีพ เพื่อมอบสิทธิ
พิเศษและของสมนาคุณ จัดกิจกรรมพิเศษแกสมาชิก และเพิ่มฐานลูกคาใหมใหมากข้ึนตอไป” 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
ท่ีมา : ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด, โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 1 เมษายน 
2552. เขาถึงไดจาก www.fashionisland.co.th 
 

ลักษณะบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดและสิทธิประโยชน       
1. อายุบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 1 ป 
2. ฟรีคาธรรมเนียมแรกเขา 
3. รับสวนลดและสิทธิพิเศษจากรานคาตางๆ รานอาหารช้ันนํา มากกวา 1,500 รานคา 
4. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด สามารถพักผอนท่ีแฟช่ัน 

ไอสแลนด พรีเมียร เลานจ (Fashion Island Premiere Lounge) และท่ีจอดรถ VIP 
5. รับทราบขอมูลขาวสารโปรโมช่ัน เปดตัวสินคาใหม และเทรนแฟช่ัน 
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ภาพท่ี 3 แฟช่ันไอสแลนดพรีเมียร เลานจ (Fashion Island Premiere Lounge), ลานจอดรถ VIP และ   
              Workshop Activity 

ท่ีมา : ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด, “โปรโมช่ันและสิทธิพิเศษ” เอกสารประกอบใบสมัครบัตร
สมาชิก The Island Card Club 2552. (อัดสําเนา) 
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 คุณสมบัติของผูสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
 1. อายุ 20 – 65 ป 
              2. รายไดประจํา/เงินเดือน สําหรับพนักงานบริษัทรายไดไมต่ํากวา 50,000 บาทตอ
เดือน และมีอายุงานมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 
               3. แบงลักษณะประเภทของบัตรสมาชิกไดเปน 6 กลุมไดแก 
  3.1 ลูกคาท่ีกลุมผูบริหารแนะนํา 
                   3.2 ลูกคาท่ีกลุมรานคาภายในศูนยฯแนะนาํ 
                   3.3 ลูกคาท่ีเปนกลุมหมูบานปญญา หรือหมูบานในเครือแลนดแอนดเฮาสท่ีทาง
ศูนยการคาสงจดหมายเรียนเชิญเขามาเปนสมาชิก (ราคาหมูบานจัดสรร 10 ลานบาทข้ึนไป) 
                            3.4 ลูกคาท่ีซ้ือสินคาประเภทแฟชั่นหรือรานอาหาร ท่ีมีสลิปใบเสร็จยอด
คาใชจายมากกวา 50,000 บาท ภายในวันเดียวกัน 
                      3.5 ลูกคาท่ีซ้ือสินคาประเภท Beauty หรือสินคาประเภท Technology ชําระคาเลา
เรียนโซนการศึกษา เคร่ืองใชไฟฟา รานทอง จิลเวอร่ี ท่ีมีสลิปใบเสร็จ ยอดคาใชจายมากกวา 50,000 บาท 
ภายในวันเดียวกัน รวมถึงซ้ือสินคากลุม เฟอรนิเจอร รวบรวมใบเสร็จวันเดียวกันครบ 100,000 บาท 
                             3.6 ลูกคาท่ีซ้ือสินคาภายในงานโปรโมช่ันของศูนยฯ เชน ยอดจองรถยนต 
รถยนตนําเขา อุปกรณกอลฟ ครบ 100,000 บาท ข้ึนไป 
                      เงื่อนไขการตออายุบัตรสมาชิก The Island Card แสดงเอกสารอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปน้ี 
                       1. หนังสือรับรองรายได/สลิปเงินเดือนของเดือนลาสุดฉบับจริง ท่ีระบุรายไดตอ
เดือน 100,000 บาทข้ึนไป             
                      2. ใบแจงยอดใชจายผานบัตรเครดิต โดยแสดงวงเงินบัตรเครดิต 300,000 บาท
ข้ึนไป สําหรับทุกธนาคารหรือซ้ือสินคาจากรานคาภายในศูนยการคากลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้ 
                            2.1 กลุมสินคาประเภทเส้ือผาแบรนดเนม, กระเปา, รองเทา, นาฬิกา, 
แวนตา, รานหนังสือ, รานอาหาร, รานทําผม 30,000 บาท ภายใน 10 วัน 
                              2.2 กลุมสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง, คอรสเสริมความงาม, คลินิกความ
งาม, โซนการศึกษา, เคร่ืองใชไฟฟา, โทรศัพทมือถือ, อุปกรณคอมพิวเตอร, กลองถายรูป ครบ 
50,000 บาท ภายใน 1 วัน 
                                 2.3 กลุมสินคาประเภทเฟอรนิเจอร, ของตกแตงบาน ครบ 100,000 บาท ภายใน 1 วัน 
                      ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาวยกเวนการซ้ือสินคาจากบ๊ิกซี โรบินสัน ท็อป ซูเปอรมารเก็ต     
โฮมโปร เดอะพาวเวอร และบีทูเอส  
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พนักงานบริษัท ธุรกิจสวนตัว 
 

1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศ 
หรือธนาคารตางประเทศที่มีสาขาอยูในประเทศไทย 
และยังไมหมดอายุ                           
4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองระบุตําแหนง        
อายุการทํางานและเงินเดือนประจํา        
           

  

1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
สําเนาบัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารในประเทศ 3. 

หรือธนาคารตางประเทศที่มีสาขาอยูในประเทศไทย 
และยังไมหมดอาย ุ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลและสําเนา 4. 

และสําเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดอืน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 เอกสารประกอบการพิจารณา สําหรับพนักงานบริษัทและธุรกิจสวนตัว  
ท่ีมา : ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด, “โปรโมช่ันและสิทธิพิเศษ.” เอกสารประกอบใบสมัครบัตร
สมาชิก The Island Card Club 2552. (อัดสําเนา) 
 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตร
สมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด โดยศึกษาประวัติบริษัทสยามรีเทล        
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด, ประวัติศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนดและแนวทางการตลาดของบัตรสมาชิก 
ดิไอสแลนดการด ซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญในการวางแผนกลยุทธสวนประสมทางการตลาด เพื่อ
รักษาฐานกลุมลูกคาช้ันดีและเพิ่มจํานวนกลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 
2. ความเปนมาของธุรกิจคาปลีก 
            กระทรวงพาณิชย (2542:59) ไดกลาวถึง “ความเปนมาของธุรกิจคาปลีกนั้น ไมมีเอกสาร
ท่ียืนยันไดแนนอนชัดเจน หลักฐานไดปรากฏแนชัดในศตวรรษท่ี 19 หลังสงครามกลางเมืองใน
สหรัฐอเมริกาไดเกิดธุรกิจหางสรรพสินคาข้ึน เนื่องจากพลเมืองท่ีหนาแนนมากข้ึนในตะวันออกของ
ประเทศ การคมนาคมและเทคโนโลยีตางๆ ไดถูกพัฒนาใหเจริญกาวหนาข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
หางสรรพสินคาไดกอตั้งในยานชานเมืองกอน เม่ือหางสรรพสินคาไดรับความนิยมจากผูคนมากข้ึน 
จึ่งไดขยายตัวไปตามเมืองใหญๆ และเปนท่ียอมรับแกผูบริโภคโดยท่ัวไป ทําใหเจาของธุรกิจจึง
คิดคนวิธีการท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจคาปลีกของตนใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ใหมากข้ึน ในอดีตท่ีผานมาผูบริโภคจะพ่ึงพารานคาเล็กๆ ในการซ้ือหาสินคาท่ีจําเปนท่ีจะตองใชใน
ชีวิตประจําวัน สวนใหญเปนกิจการสวนตัวมีลักษณะตึกแถว ติดริมถนน ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีผูบริโภค
สามารถซ้ือสินคาไดสะดวก เนื่องจากอยูใกลแหลงท่ีอยูอาศัยและสถานท่ีทํางาน ทําใหผูประกอบการ
นํากลยุทธตางๆ เชน การสงเสริมการขาย เปนตน” 
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 คอตเตอร (Kotler 1997, อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541:138) ไดเสนอแนวความคิด 
“เร่ืองธุรกิจคาปลีก คือ ธุรกิจท่ีดําเนินกิจการขายสินคาและบริการแกผูบริโภคโดยตรง สินคาท่ีนํามา
วางจําหนายในกิจการจะซ้ือจากผูผลิต ผูขายสง หรือการขายปลีกดวยกันเอง จะทําการขายสินคา
และบริการ โดยทางไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือโดยวิธีอัตโนมัติทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซ่ึง Kotler ได
จําแนกประเภทของรูปแบบการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 8 ประเภท คือ  
  1. รานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ลักษณะของสินคาท่ีจําหนาย
นั้นจะมีความหลากหลายของประเภทของสินคาประมาณ 20,000-30,000 รายการ โดยเนนสินคา
อุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการบริโภคประจําวัน มียอดการจําหนายหรือการหมุนเวียนคอนขางสูง
และจะบรรจุอยูในหีบหอพลาสติก (Shrink Wrap) หรือกลอง ซ่ึงในหอหรือกลองเหลานั้นอาจจะมี  
สินคาบรรจุอยูเปนโหล กลุมลูกคาเปาหมายของรานคาแบบเงินสดและบริการตนเองจะถูกกําหนด
ไวอยางคอนขางชัดเจน โดยผูท่ีสามารถเขามาซ้ือสินคาไดจะตองเปนสมาชิกเทานั้นและสามารถ
แจกแจงออกได 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมรานคาปลีกหรือกลุมรานขายของชําท่ัวไป กลุมท่ีสอง คือ  
หนวยงานหรือหางราน บริษัทตางๆ และกลุมธุรกิจใหบริการตางๆ เชน โรงแรม ภัตตาคาร และผู
ประกอบธุรกิจจัดสงหรือเล้ียงนอกสถานท่ี ราคาสินคาท่ีจําหนายโดยเฉลี่ยในรานคาประเภทนี้จะถูก
กวาราคาสินคาท่ีจําหนายในหางสรรพสินคา รานคาปลีกและรานคาสงท่ัวไป เนื่องจากปริมาณการ
ส่ังซ้ือท่ีมากกวา รวมถึงระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการประสานงานรวมกับผูผลิต     
สินคา เพื่อลดคาใชจาย นอกจากน้ีเพื่อลดตนทุนการดําเนินงานลง ลูกคาจะตองบริการตนเองต้ังแต
การเลือกหาสินคาจนถึงการขนสินคากลับเอง สถานท่ีตั้งของรานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง 
โดยท่ัวไปจะต้ังอยูริมถนนสายสําคัญในเขตชานเมือง รูปแบบของส่ิงปลูกสรางหรือตัวอาคารมี
ลักษณะคลายคลังสินคา ปลูกสรางเปนอาคารช้ันเดียวหรือ 2 ช้ัน หลังคาสูงเพื่อท่ีสามารถจัดเรียง    
สินคาไดมากและสะดวกในการคนหา แตไมเนนการตกแตงท่ีหรูหราเกินความจําเปน ลักษณะของ 
รานคาแบบเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทย ไดแก แม็คโครและเซฟโก 
 2. หางสรรพสินคา (Department Store) เปนรูปแบบการคาปลีกขนาดใหญท่ีมีสินคาไว
บริการลูกคาจํานวนมาก จัดแยกสินคาเปนหมวดหมูชัดเจน สินคาท่ีอยูในสายผลิตภัณฑเดียวกันก็
จะถูกจัดไวรวมกันหรือใกลกัน สินคาท่ีจําหนายมักมีคุณภาพสูงและราคาคอนขางแพงหาง สรรพ  
สินคาเปรียบเสมือนการนํารานขายของเฉพาะอยาง (Category Killer) เขามาอยูในหลังคาเดียวกัน 
การบริหารงานของหางสรรพสินคาคอนขางซับซอน เนื่องจากตองมีพนักงานขายประจําแตละ
แผนก เพื่อคอยใหบริการลูกคาอยางเต็มท่ี คาใชจายในการบริหารจึงสูง หางสรรพสินคาในปจจุบัน
พยายามท่ีจะจัดการบริการท้ังดานสินคาและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อใหการจับจายใชสอย
ของลูกคาสมบูรณท่ีเดียว(One Stop Shopping)  
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       หากแจกแจงระดับของหางสรรพสินคาตามกลุมลุกคาเปาหมายสามารถแจกแจงไดเปน 
2 ระดับ คือ หางสรรพสินคาระดับบน เนนลูกคาท่ีมีรายไดสูง เชน หางเซ็นทรัล หางดิเอ็มโพเร่ียม 
ศูนยการคาสยามพารากอน เปนตน และหางสรรพสินคาระดับกลาง เนนลูกคาท่ีมีรายไดปานกลาง 
เชน หางโรบินสัน หางเดอะมอลล เปนตน  
 หากแจกแจงระดับของหางสรรพสินคาตามขนาดของหางสรรพสินคาสามารถแจกแจง
ไดเปน หางสรรพสินคาขนาดใหญ เชน หางเซ็นทรัล หางเดอะมอลล หางโรบินสัน เปนตน             
หางสรรพสินคาขนาดกลาง เชน หางอิมพีเรียล หางต้ังฮ่ัวเส็ง เปนตน และหางสรรพสินคาขนาดเล็ก 
เชน อาเช่ียน หางวันเดอร หางสรรพสินคาในตางจังหวัด เปนตน 
 3. ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) เปนรานคาปลีกขนาดใหญท่ีเนนจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวัน โดยใหความสําคัญกับความสดใหมและความหลากหลาย
ของสินคา โดยเฉพาะสินคาในกลุมอาหารท้ังสดและสําเร็จรูป เนนการขายแบบบริการตนเอง   
(Self Service) เพื่อลดคาใชจายและเนนอัตราการหมุนเวียนท่ีรวดเร็วของสินคาเพื่อลดตนทุนทําให
ขายสินคาไดสดใหมเสมอในประเทศไทยรานคาปลีกประเภทซุปเปอรมารเก็ตมีท้ังท่ีตั้งอยูภายใน  
หางสรรพสินคาโดยเฉพาะบริเวณชั้นลางหรือช้ันใตดิน เชน ท็อปสของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล
และโรบินสัน โฮมเฟรชมารทของหางสรรพสินคาเดอะมอลลและดิเอ็มโพเร่ียม เปนตน ซ่ึงโดย
หลักการแลวลูกคากลุมเปาหมายของหางสรรพสินคาสวนใหญเปนกลุมคนทํางานท่ีมีอํานาจในการ
ซ้ือสูงท่ีจะสามารถเลือกซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพ มีช่ือเสียงและราคาสูงได สวนกลุมลูกคาเปาหมายของ        
ซุปเปอรมารเก็ตสวนใหญจะเปนแมบานท่ีมาซ้ือสินคาประเภทอุปโภคบริโภค การท่ีหาง         
สรรพสินคานําซุปเปอรมารเก็ตมารวมไวเพื่อใหเกิดหลักการที่วา One Stop Shopping ซ่ึง           
แนวโนมในอนาคตการพัฒนารานคาปลีกแบบซุปเปอรมารเก็ตก็คงจะแยกหรือจัดสัดสวนออก
จากหางสรรพ   สินคาคอนขางชัดเจนมากข้ึนสําหรับซุปเปอรมารเก็ตท่ีตั้งแยกออกมาจากหาง 
สรรพสินคาหรือท่ีเรียกวาซุปเปอรมารเก็ตสแตนอโลน (Stand Alone) ท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน          
ฟูดแลนด วิลลา ฟูจิ ฟูดไลออน เปนตน 
 4. รานคาปลีกแบบเนนสินคาราคาถูก (Discount Store) เปนรานคาปลีกท่ีนําเอา
หลักการของรานคาปลีก ซุปเปอรมารเก็ตมาใช คือ ไมมีพนักงานขายมาดูแลหรือบริการลูกคา        
ผูซ้ือตองบริการตนเองโดยรานคามีอุปกรณชวยขาย ไดแก ตะกราและรถเข็นจัดไวใหสินคา           
ท่ีจําหนายเปนสินคาท่ัวๆ ไป ไมจําเปนตองเปนสินคาท่ีขายไดรวดเร็วเปนหลักหรือสินคาท่ีสรางผล
กําไรไดมาก เนนขายสินคาราคาถูก คุณภาพปานกลาง ไมมียี่หอดัง หรือคุณภาพสูงเหมือน             
หางสรรพสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย คือ ผูท่ีมีรายไดปานกลางถึงต่ํา ในปจจุบันดิสเคานสโตรใน
ประเทศไทยมี 2 รูปแบบคือ 
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  4.1 ซุปเปอรเซ็นเตอร (Super Center) เปนรานคาปลีกตามแนวคิดการคาของ
สหรัฐอเมริกา เนนจําหนายสินคาประเภทเส้ือผาเคร่ืองนุงหมเปนหลัก รวมท้ังเคร่ืองใชไมสอยตางๆ 
และนําอาหารมาจําหนายเพิ่มเติมเปนสินคาเสริม เชน บ๊ิกซีโลตัส เปนตน ในอนาคตรานคาปลีก  
ซุปเปอรเซ็นเตอรจะไดรับการยอมรับมากข้ึน เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ระดับกลางไดมากกวา ขณะเดียวกันกิจการซุปเปอรเซ็นเตอรสามารถสรางกําไรไดมากกวาซุปเปอร
มารเก็ต เพราะสามารถเพ่ิมรายไดจากการขายสินคาอ่ืนๆ นอกเหนือจากสินคาอุปโภคบริโภค เชน 
เส้ือผา เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน ซ่ึงสินคาเหลานี้มีกําไรท่ีสูงกวาสินคาอุปโภคบริโภคมาก 
                     4.2 ไฮเปอรมารเก็ต (Hyper Market) เปนรานคาปลีกขนาดใหญ ไฮเปอรมารเก็ต
ในตางประเทศอาจมีขนาดใหญกวาซุปเปอรมารเก็ตถึง 6 เทา และมีสินคาท่ีหลากหลายถึง 30,000 
ชนิด ไฮเปอรมารเก็ตจําหนายสินคาอุปโภคบริโภครวมท้ังสินคาท่ีจําเปนเชนเดียวกับซุปเปอร     
มารเก็ต แตท่ีแตกตาง คือ เนนจําหนายสินคาประเภทอาหารเปนสินคาหลัก มีอาหารใหเลือก
มากมายเปนพิเศษและจําหนายสินคาประเภทเส้ือผาเสริมเล็กนอย การบริหารงานจะสลับ          
ซับซอนกวารานคาท่ัวไป เพราะตองมีตนทุนท่ีต่ําและมีการท่ีใชคาใชจายนอย เชน คารฟูร โอชอง 
เปนตน 
          5. รานคาสะดวกซ้ือ (Convenience Store) เปนรานคาท่ีจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 
ท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวัน รวมท้ังอาหารและเคร่ืองดื่ม ประเภทฟาสฟูดส มีสินคาหลายชนิด        
แตไมหลากหลายเหมือนซุปเปอรมารเก็ตและมีจํานวนแตละยี่หอไมมากนัก ขนาดท่ีจําหนายเปน 
ขนาดเล็ก ราคาสินคาโดยท่ัวไปจะสูงกวาราคาในซุปเปอรมารเก็ต เนนการอํานวยความสะดวก    
แกลูกคานับต้ังแตทําเลที่ตั้งซ่ึงมักจะอยูในแหลงชุมชน ตามปายรถเมล โรงเรียน โรงพยาบาล     
เวลาในการใหบริการลูกคา ซ่ึงมักจะเปดบริการ 24 ช่ัวโมง หรือเปดใหบริการเปนเวลานาน เชน 
7.00-22.00 น. กลุมลูกคาสวนใหญเปนลูกคาประจําท่ีมีที่พักหรือท่ีทํางานใกลเคียงกับรานคา ซ่ึง
พฤติกรรมการซ้ือจะเปนในลักษณะของการซ้ือเพื่อสะดวกในยามจําเปน รานคาสะดวกซ้ือแตกตาง
จากรานชําท่ัวไปในดานการจัดสวนผสมของผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายท่ี
หลากหลายกวา เชน รานเซเวนอีเลฟเวน รานเอเอ็มพีเอ็ม เปนตน ปจจุบันมีการเปดรานคาสะดวก
ซ้ือในปมน้ํามันมากข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาท่ีมาเติมน้ํามัน รวมถึงลูกคาท่ีใชรถ     
ท่ีตองการความสะดวกในการซ้ือสินคาเพียงเล็กนอย เชน รานซีเล็ค ซ่ึงเปดในปมน้ํามันเชลล          
รานไทเกอรมารท ซ่ึงเปดในปมน้ํามันเอสโซ เปนตน 
              6. รานเฉพาะอยาง (Category Killer) เปนรานคาปลีกท่ีจาํหนายสินคาเฉพาะสายผลิต
ภัณฑเดียว แตมีหลากหลายยีห่อ คุณภาพขนาดและสีใหเลือกไดมาก จําหนายในราคาถูก กลุมลูกคา 
เปาหมาย คือ ผูบริโภคที่สนในสินคาเฉพาะดาน เชน พาวเวอรบาย เปนรานคาท่ีจําหนายเฉพาะ
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 1. ผลิตภัณฑ (Product)  
     เปนส่ิงท่ีนําเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพอใจสูงสุด โดยท่ีผลิตภัณฑนอกจากจะหมายถึงสินคาท่ีจับตองไดรวมถึงสินคา 
ท่ีจับตองไมได ประกอบดวย การบริหารหรือความคิด ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ      
ท่ีตอบสนองและสรางมูลคาแกลูกคา ยังสามารถแบงออกได 5 ระดับ (Five Product Level) คือ  
 1.1 ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑ (Core Benefit) : เปนส่ิงท่ีลูกคาไดรับโดยตรงจาก
ผลิตภัณฑนั้น เปนส่ิงท่ีลูกคาตองการจริงๆ  เชน ธุรกิจรานอาหาร ลูกคารับประทานอาหารเพื่อประทังความหิว 
เปนตน 
   1.2 ผลิตภัณฑพื้นฐานหรือรูปลักษณผลิตภัณฑ (Basic Product/Tangible Product) : 
เปนส่ิงท่ีนักการตลาดจะตองแปลงประโยชน พื้นฐานของผลิตภัณฑ ใหเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัด 
         1.3 เง่ือนไขหรือส่ิงท่ีคาดหวังปกติของลูกคา (Expected Product) : เปนความ
คาดหวังของลูกคาในการซ้ือสินคาและบริการนั้นๆ เชน คาดหวังวาอาหารจะมีรสชาติท่ีอรอย 
สะอาด ถูกหลักอนามัย เปนตน 
   1.4 ผลประโยชนเพิ่มเติม (Augmented Product) : เปนส่ิงท่ีลูกคาไดรับจากการ
ซ้ือสินคาหรือบริการนั้น 
   1.5 คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหม (Potential Product) : เปนส่ิงสําหรับตอบรับตอ
การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาในอนาคต 
                การตลาดสมัยใหมนั้น ไมเพียงเปนการแขงขันกันในเร่ืองการผลิตสินคาจากโรงงานมา
จําหนายเทานั้น ยังรวมถึงการเพ่ิมคุณคาแกตัวผลิตภัณฑในรูปแบบอ่ืนๆ เชน Packaging, Service, 
Delivery, Warehousing เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงลําดับข้ันความตองการตามทฤษฎีมาสโลว 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ,การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพัฒนา
ศึกษา), 2541.  
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 ลําดับ 1-4 เปนความตองการระดับตน หรือระดับขาดแคลน ลําดับท่ี 5-7 เปนความ
ตองการระดับสูงหรือระดับสรางความสมบูรณแบบใหชีวิต จากภาพอธิบายลําดับข้ันความตองการ
ตามแนวคิดของมาสโลว ไดดังน้ี 
             ลําดับข้ันท่ี 1 ความตองการทางสรีระ (physical needs) คือ ความตองการ
ตอบสนองความหิวกระหาย ความเหนื่อย ความงวง ความตองการทางเพศ ความตองการขับถาย 
ความตองการมีกิจกรรมทางรางกาย และความตองการสนองความสุขของประสาทสัมผัส 
                     ลําดับข้ันท่ี 2 ความตองการความปลอดภัย (safety needs) คือ ความตองการการ
คุมครองปกปองรักษา ความอบอุนใจ ความปราศจากอันตราย และตองการหลีกเล่ียงความวิตกกังวล 
                 ลําดับข้ันท่ี 3 ความตองการความเปนเจาของ และความรัก (belongingness and 
love needs) คือ ความอยากมีเพื่อนมีพวกพอง มีกลุม มีครอบครัว และมีความรัก ข้ันนี้จัดเปนความ
ตองการทางสังคม 
             ลําดับข้ันท่ี 4 ความตองการเปนท่ียอมรับ ยกยอง และเกียรติยศช่ือเสียง (esteem 
needs) คือ ความอยากมีช่ือเสียง มีหนามีตา มีคนยกยองเล่ือมใส มีความเดนดัง และตองการ
ความรูสึกที่ดีของคนอ่ืนตอ 
                 ลําดับข้ันท่ี 5 ความตองการใฝรูใฝเรียน (need to know and understand) คือ 
ความอยากรู อยากเขาใจ อยากมีความสามารถ อยากมีประสบการณ 
 ลําดับข้ันท่ี 6 ความตองการทางสุนทรียะ (aesthetic needs) ไดแก ความตองการ
ดานความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอียดออนทางจิตใจ 
                  ลําดับข้ันท่ี 7 ความตองการความสําเร็จ หรือความสมบูรณแบบในชีวิต (self   
actualization needs) ข้ันนี้ถือวาเปนความตองการสูงสุดแหงความเปนมนุษย ซ่ึงจะเกิดข้ึนนี้ไดตอง
ปูพื้นฐานใหบุคคลไดตอบสนองความตองการของตนในลําดับข้ันท่ี 1 เปนลําดับมาจนถึงระดับสูง 
หรือสรางความรูสึก “พอ” ในความเปนเขาเสียกอน ซ่ึงบุคคลประเภทน้ีมักไดรับ ประสบการณ
สูงสุด คือได รับประสบการณเขมขนบางประการดวยตนเองจนตระหนักในสภาพความเปนจริง
แหงชีวิต ซ่ึงบางคนกลาววาเขาถึงปรัชญาชีวิต หรือสัจธรรมแหงชีวิต 
 ความตองการทั้ง 7 ลําดับข้ันตอนตามแนวคิดของมาสโลวนั้น บุคคลจะกระทําการเพ่ือ
สนองความตองการลําดับแรกกอน แลวจึงดิ้นรนเพื่อสนองความตองการถัดมาเปนลําดับตัวอยาง
พฤติกรรมของพนักงานในองคการ  
  2. ราคา (Price) 
                      เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาหรือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินเปนตนทุน (Cost) 
ของลูกคา ซ่ึงลูกคาจะเปรียบเทียบราคาสินคา (Price) และคุณคา (Value) ท่ีลูกคารับรูตอตัว
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  2.1 การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร (Geographical Pricing) เปนการต้ังราคาโดย
อาศัยเขตภูมิศาสตร เนื่องจากสินคาตองมีการกระจายไปในหลายๆพื้นท่ี ดังนั้นจะมีปจจัยตนทุน
หลายอยางเขามาเกี่ยวของ เชน คาขนสง ภาษี เปนตน 
                       2.2 นโยบายใหสวนลดหรือยอมให (Discounts and allowances)  
 2.2.1 สวนลด (Discounts) สวนลดท่ีไดจากราคาท่ีกําหนดไวในรายการ 
เชน สวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด สวนลดตามฤดูกาล เปนตน 
                                   2.2.2 สวนยอมให (Allowances) สวนลดท่ีผูขายลดใหกับผูซ้ือ เชน ยอมให
สินคาเกามาแลกสินคาใหม โดยมีการชําระสวนตางของสินคาใหมท่ีตองมีการชําระเพิ่ม สําหรับการ
สงเสริมการตลาด เชน การที่ผูผลิตยอมใหหักเงินออกจากราคาขาย เพื่อเปนการชวยเหลือดาน
คาใชจาย เชน การจัดแสดงสินคา การตกแตงหนาราน เปนตน 
                                 2.2.3 การตั้งราคาเพ่ือสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนการต้ัง
ราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคาจากผูคาปลีกมากขึ้น การตั้งราคาสินคาตัวใดตัวหนึ่งใหใกลเคียง
กับตนทุนสินคาหรือต่ํากวาตนทุน (Loss-leader pricing) โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะดึงดูดลูกคาใหเขา
รานโดยหวังวาลูกคาจะซ้ือสินคาและบริการอื่นๆ ในราคาปกตินอกเหนือจากสินคาที่เปนตัวลอ 
                                 2.2.4 การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ (Special-event pricing) เปนวิธีการตั้ง
ราคาสินคา โดยการกําหนดสินคาใหต่ํากวาราคาปกติเปนพิเศษในเทศกาลตางๆ 
                                 2.2.5 การขายเชื่อโดยการใชดอกเบี้ยตํ่า (Low-interest financing) 
                                  2.2.6  สัญญา การรับประกันและการใหบริการ (Warranties and services contract) 
                                 2.2.7 การใหสวนลดตามหลักจิตวิทยา (Cents-off promotion) เชน        
199 บาท, 299 บาท เปนตน 
    2.2.8 การคืนเงิน (Cash Rebates) ผูซ้ือมีสิทธ์ิไดรับเงินคืนจากผูขายจํานวน
หนึ่ง จากการซ้ือสินคาภายในเวลาที่กําหนด 
                                 2.2.9 การต้ังราคาท่ีแตกตาง (Discrimination pricing) เปนการตั้งราคา
สินคาใหแตกตางกัน ตามลักษณะของลูกคาหรือลักษณะความตองการซ้ือสินคาของลูกคา 
                                2.2.10 การตั้งราคาตามกลุมของลูกคา (Customer segment pricing) โดยจะ
พิจารณาจากรายได เพศ ทําเลที่ตั้งหรือสถานที่ของผูซ้ือ 
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                                2.2.11 การตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ (Product from pricing) 
                                2.2.12 การต้ังราคาตามภาพลักษณ (Image pricing) ถาภาพลักษณของ
สินคามีมูลคาสูงราคาก็จะสูงตาม 
                                2.2.13 การตั้งราคาตามสถานท่ี หรือทําเลที่ตั้ง (Place or Location pricing) 
                                2.2.14 การต้ังราคาตามเวลา (Time pricing) ชวงท่ีมีความตองการมาก 
ราคาก็จะสูงตามความตองการ 
                                2.2.15 การตั้งราคาตามคูแขง (Competitor pricing) สินคาใดท่ีมีคูแขง
จํานวนมาก การตั้งราคาสินคามักจะตํ่ากวาสินคาท่ีมีคูแขงนอยราย 
                                2.2.16 การตั้งราคาสวนผสมผลิตภัณฑ (Product line pricing) การตั้งราคา
ใหแตกตางกันตามคุณภาพ ขนาด การออกแบบ และตรายี่หอ 
                                2.2.17 การต้ังราคาตามหลักจิตวิทยา (Psychological pricing) เปนการต้ัง
ราคาโดยคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือประกอบกับการต้ังราคา 
                                2.2.18 การตั้งราคาสําหรับสินคาใหม (New product pricing) การตั้งราคา
ข้ึนอยูกับดีมานด ตนทุน และลักษณะการแขงขัน 
                                2.2.19 การตั้งราคาสินคาท่ีเส่ือมความนิยม (Declining product) 
                                2.2.20 การตั้งราคาตามนโยบายระดับราคา (The level of pricing policy) 
ผูผลิตอาจต้ังราคาสินคา ณ ราคาตลาดหรือมากกวา หรือนอยกวาราคาตลาด 
                                2.2.21 นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา (One price and variable price) 
                                2.2.22 นโยบายแนวระดับราคา (Price lining policy) การตั้งราคาไวหลาย
ราคา สําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพแตกตางกันภายในสายผลิตภัณฑ 
                                2.2.23 กลยุทธการลดราคา (Mark down) วิธีการลดราคาลงจากจํานวนเดิม
ท่ีกําหนดไว เนื่องจากราคาท่ีกําหนดไวตองเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะตลาด ภาวะการแขงขัน และ
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ 
                                2.2.24 กลยุทธการแสดงราคาตอหนวย (Unit pricing) กรแสดงสินคาใน
ตอ 1 หนวย (กรัม กิโลกรัม ออนซ ปอนด) ซ่ึงทําใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาไดงายข้ึน 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
   ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง กรรมสิทธ์ิของ
ผลิตภัณฑเคล่ือนยายไปยังตลาด หรือหมายถึงกลุมของสถาบันซ่ึงเกี่ยวของกับข้ันตอนท่ีทําให
ผลิตภัณฑและบริการ เปนสถานท่ีหางายสําหรับผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยคนกลางหลายๆ ระดับ 
ซ่ึงในตลาดสินคาอุปโภคและบริโภคมักมีชองทางการจัดจําหนายคอนขางยาว เพราะผูบริโภคมีจํานวนมาก 
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      การวิเคราะหโครงสรางชองทางการจัดจําหนาย การออกแบบชองทางการจัดจําหนายท่ี
เหมาะสม และการกําหนดจํานวนระดับของชองทาง, การกําหนดจํานวนคนกลางในชองทาง, การ
พิจารณาตําแหนงทําเลท่ีตั้งของแหลงจําหนาย, การเลือกประเภท (ชนิด) ของคนกลางในแตละ
ระดับชองทาง, การคัดเลือกคนกลาง, การจัดการชองทางการจัดจําหนาย, การพิจารณา
สวนประกอบของสถาบันการตลาด (คนกลางในชองทาง), การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสู
ตลาด (Marketing Logistic) และการกระจายตัวสินคา (Physical distribution) เปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการเคล่ือนยาย การผลิตและตัวสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค เชน การขนสง 
(Transportation) การเก็บรักษา (Storage) การคลังสินคา (Warehousing) และบริหารสินคาคงคลัง 
(Inventory Management) 
        การที่จะตัดสินใจหรือกําหนดส่ิงตางๆ ในชองทางการจัดจําหนาย จะตองทําใหสอดคลอง
กับความตองการของพฤติกรรมของลูกคา ชนิดหรือระดับการบริการตามความตองการของลูกคา ดังน้ี 
  3.1 ปริมาณสินคา (Lot size) คือ ปริมาณสินคาท่ีจะขายในแตละโอกาส ซ่ึงจะ
สัมพันธกับระดับและจํานวนคนกลางของชองทางการจัดจําหนาย ยิ่ง Lot size มีขนาดเล็ก ยิ่งจะทํา
ใหระดับการบริการสูงข้ึน 
                     3.2 เวลาในการรอคอย (Waiting time) คือ เวลาโดยเฉล่ีย ซ่ึงคิดต้ังแตเวลาท่ีคน
กลางรวมทั้งลูกคาในชองทางการจัดจําหนายใชเวลารอคอยสินคา ซ่ึงลูกคาสวนใหญตองการการ
ขนสงท่ีรวดเร็วและแนนอน 
                    3.3 ความสะดวก (Special convenience) คือ ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา
และบริการท้ังในดานเวลาและสถานท่ี 
                        3.4 ความหลากหลาย (Product variety) เปนการพิจารณความลึกและความกวาง 
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการจองลูกคาได ยิ่งมีสินคาเลือกมาก สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดมากข้ึน  
                       3.5 การบริการ (Service Backup) เปนบริการท่ีจัดใหลูกคา เชน การใหสินเช่ือ, 
การสงสินคา, การซอมแซม และการติดต้ังสินคา เปนตน 
              4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือ การติดตอส่ือสารทางการตลาด (Marketing 
Communication) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือและผูขาย เพื่อการสงเสริมและสรางทัศนคติ 
(Attitude) และพฤติกรรมการซ้ือ (Behavior) โดยใชท้ังพนักงานหรือบุคคลในการส่ือสารและการ
ส่ือสารโดยไมใชบุคคล โดยใชผานเคร่ืองมือตางๆ เพื่อแจงขอมูลขาวสารใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือ โดยพิจารณาจากส่ิงตางๆ เชน คูแขง สภาพการแขงขัน เปนตน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การสงเสริมการขาย มีดังนี้ 
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                            4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมที่เสนอขาวสารตางๆเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ, การบริการ, ความคิดและองคกร โดยจะตองมีคาใชจายในการโฆษณาดวย ลักษณะการ
โฆษณามีดังนี้ การเสนอตอชุมชน (Public Presentation) การเผยแพรขาวสาร (Pervasiveness) หรือ
การแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง (Amplified expressiveness) เชน การโฆษณาในรูปภาพ 
ส่ิงพิมพ หรือเสียง 
                            4.2 การใหขาวและประชาสัมพันธ (Public relation or publicity) เปนการส่ือสาร
ความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการ หรือส่ิงท่ีเกี่ยวของ เชน เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกรโดยไม
ตองใชเงิน 
                     4.3 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและ
จูงใจโดยใชบุคคล มีจุดเดนในเร่ืองการตอบโตกับลูกคา (Two-way communication) ไดท้ังภาษาพูด
และลักษณะสีหนา ทาทางตางๆ และสามารถสรางเสริมความสัมพันธท่ีมีกับลูกคาไดดวย การใช
พนักงานขายจะเกี่ยวของกับ 
                                    4.3.1 กลยุทธการใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) เกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการตางๆ ท่ีใชในการแขงขันหาลูกคา เชน การพบกันตัวตอตัวระหวางผูซ้ือและผูขาย 
เปนตน 
                               4.3.2 การจัดหนวยงานขาย (Sales Force Management) เกี่ยวกับการสรร
หาคัดเลือกและฝกอบรมพนักงาน การควบคุมส่ังการ จูงใจและประเมินผลพนักงานขาย 
                                 4.3.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมอื่น 
นอกเหนือจากการโฆษณา, ประชาสัมพันธ, การขายท่ีสามารถใชพนักงานกระตุนความสนใจของ
ลูกคา เชน การกระตุนผูบริโภค (Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง (Trade Promotion) 
และกระตุนพนักงานขาย (Sales Force Promotion) เปนตน 
  ซ่ึงการทํา Sales Promotion มีขอดี คือ สามารถเพ่ิมความสนใจลูกคา การให
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหลูกคาสนใจมาซ้ือหรือสนใจผลิตภัณฑ และเรงการตัดสินใจซ้ือใหกับลูกคา 
การทําการสงเสริมการขายน้ี แมจะสามารถกระตุนยอดขายไดอยางรวดเร็ว แตควรใชระยะเวลาส้ัน
เทานั้น เนื่องจากเกิดผลกระทบตอภาพลักษณ 
                         4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย 
เพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง เพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือ ใหผูซ้ือตอบสนองทันที 
เชน การขายทางโทรศัพท จดหมาย แคตตาล็อค โทรทัศน วิทยุ และการใชคูปองแลกซ้ือ เปนตน 
                         การตลาดลักษณะนี้มีจุดเดน คือ สามารถสงขาวเปนรายบุคคล (Nonpublic) สงถึง
ลูกคาท่ีเจาะจง (Customized) รวดเร็ว (Up-To-Date) และใหลูกคาตอบสนองกลับได (Interactive) 
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                             ผลิตภัณฑ (Product)                                                                      ราคา (Price) 
              * สินคาใหเลือก (Product Variety)                                * ราคาสินคาในรายการ (List Price) 
             *  คุณภาพสินคา (Quality)                                             * สวนลด (Discounts 
              * ลักษณะ (Feature)                                                       * สวนยอมให (Allowances) 
              * การออกแบบ (Design)                                               * ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment Period) 
              * ตราสินคา (Brand Name)                                           * ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Terms) 
               * การบรรจุหีบหอ (Packaging) 
  * ขนาด (Size) 
  * บริการ (Services) 
  * การรับประกัน (Warranties) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       ชองทางการจัดจําหนาย (Place)                                             การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  * ความครอบคลุม (Coverage)                                         * การโฆษณา (Advertising) 
  * การเลือกคนกลาง (Assortment)                                   * การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) 
 * ทําเลที่ต้ัง (Location)                                                      หรือการใชหนวยงานขาย (Sale Force) 
  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด                    * การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 (Market Logistics)                                                            * การใหขาวและการประชาสัมพันธ 
 * สินคาคงเหลือ (Inventory)                                           (Publicity and Public Relations) 
 * การขนสง (Transportation)                                          * การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
 * การคลังสินคา (Warehousing)                                     และการตลาดเช่ือมตรง (Online Marketing) 
                                                                                 
 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

แผนภาพท่ี 2 สวนประสมทางการตลาด 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ,การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพัฒนา
ศึกษา), 2541.  
 
 จากการศึกษาทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ผูศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ไดแก สวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ปจจัย คือ 
ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และชองทางการจัดจําหนาย ผูศึกษาจึงไดนําปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดเขามาพิจารณาในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. ทฤษฎีพฤตกิรรมของผูบริโภค    
                พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) อรชร มณีสงฆ (2546) ไดกลาวถึง 
“พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการ
บริการ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหคุณ
สามารถสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการ
คนหาทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลอง
กับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑของคุณใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง” 
            โมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer behavior model) 
             ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2541 : 128-129) ใหความหมายโมเดลพฤติกรรมของ
ผูบริโภค เปนการศึกษาถึงเหตุผลจูงใจทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ท่ีจะทําใหเกิดความ
ตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กลองดําท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ จะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของ
ผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) 
 
 
             

                  
                Stimulus                                         Black Box                                    Response   
                                                                                    
            ส่ิงกระตุนทาง   กลองดํา หรือ   การตอบสนอง 
            การตลาด และ              ความรูสึกนึกคิด           ของ 
           ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ   ของผูบริโภค       ผูบริโภค 
 
 
                                                                                                               
 

แผนภาพท่ี 3 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค หรือ S-R Theory 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพัฒนา
ศึกษา), 2541.  
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แผนภาพท่ี 4  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ (ผูบริโภค) (Model of buyer consumer behavior) และปจจัยท่ี 
  มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค (Factor influencing consumer’s  
 buyingbehavior) 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ,การบริหารการตลาดยุคใหม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพัฒนา
ศึกษา), 2541.  
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 130) ไดกลาวถึง จุดเร่ิมตนของแบบจําลองท่ีมีส่ิง
กระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น
แบบจําลอง เรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และ
กระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภค
เกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying Motive) ซ่ึงอาจใช
เหตุผลจูงใจซ้ือดานเหตุผล และใชเหตุผลจูงใจดานจิตวิทยา ส่ิงกระตุนภายนอก ประกอบดวย 2 สวน คือ 
  1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุม และตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ประกอบดวย 
   1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) 
    1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) 
    1.1.3 ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) 
    1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภค 
ท่ีอยูภายนอกองคกร ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก  
     1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) 
    1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) 
    1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) 

1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture) 
 2. กลองดําหรือความรูสึกนกึคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู 
ซ้ือท่ีเปรียบเทียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมอาจทราบได จึงตองพยายาม
คนหา ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

                ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

                 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ประกอบข้ันตอน คือ การ
รับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลังจากการซ้ือ 
 3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือ 
ผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ การเลือก
ผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณในการซ้ือ 
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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
                    เสรี วงษมณฑา (2542 : 33-35) ใหความหมายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค คือ พฤติกรรมของผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ ท่ีกําหนดดวยสภาพ
จิตวิทยา โดยสภาพทางจิตวิทยาถูกกําหนดดวยครอบครัว และครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม 
รวมถึงสังคมถูกกําหนดดวยวัฒนธรรมแตละทองถ่ิน ดังนั้นเม่ือทราบถึงส่ิงเหลานี้ นักการตลาดจึง
ตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางหลีกเล่ียงไมได มีดังนี้ 
 1. ลักษณะทางสรีระ (Psysiological condition) สรีระเปนปจจัยเบ้ืองตนในการกําหนด
พฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใชของผูบริโภค 
 2. สภาพทางจิตใจ (Psychological condition) เปนลักษณะความตองการที่เกิดจาก
สภาพทางจิตใจ ซ่ึงเกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย 
 3. ครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมเบ้ืองตนท่ีบุคคลท่ีเปนสมาชิกอยู ครอบครัวเปน 
แหลงอบรมและสรางประสบการณของบุคคล ถายทอดนิสัย และคานิยม ซ่ึงมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจบริโภค 
 4. สังคม (Social Group) เปนส่ิงท่ีอยูรอบตัวเรา ซ่ึงจะมีผลท่ีเราตองทําตัวใหสอดคลอง 
กับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม ซ่ึงผูบริโภคในแตละชนช้ันมีพฤติกรรมแตกตางกัน และ
วัฒนธรรมแตกตางของชนช้ันบงบอกถึงพฤติกรรมการบริโภค 
 5. วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีชีวิตท่ีคนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตนตามกัน เพื่อความ
งอกงามของสังคม วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน (Man made product) นักการตลาดจะตองพยายาม
เขาใจเร่ืองวัฒนธรรมในสังคม ซ่ึงเปนท่ีมาของรูปแบบการดํารงชีวิตและคานิยม (Value and Lifestyle) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ             
                      ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 145-151) ใหความหมายข้ันตอนการตัดสินใจ (Buying 
decision process) ดังภาพประกอบ แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ข้ันตอนของผูบริโภค ดังนี้ 
 

การรับรู การคนหา การประเมิน การตัดสินใจ พฤติกรรม
ภายหลัง ปญหา 
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แผนภาพท่ี 5 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ข้ันตอนของผูบริโภค 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ,การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ธรรมศาสตร), 2546.             
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 1. การรับรูถึงปญหา (Problem Recognition) คือ การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการภาย 
ในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากการกระตุน 
 2. การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและส่ิงท่ี 
สนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจทันที ดังนั้น
นักการตลาด จึงตองใหความสนใจเก่ียวกับแหลงขอมูล ซ่ึงผูบริโภคแสวงหาและอิทธิพลเกี่ยวกับ
การเลือก แหลงขอมูลของผูบริโภค ประกอบดวย 4 กลุมคือ 
  2.1 แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก 
   2.2 แหลงการคา (Commercial Source) ไดแก ส่ือโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน 
การคา การบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา 
  2.3 แหลงชุมชน (Public Source) ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค 
  2.4 แหลงประสบการณ (Experiential Source) 
   2.5 แหลงทดลอง (Experimental Source) ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ 
 นอกจากนี้ ไดกลาววาข้ันตอนการคนหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การเปดรับขาวสาร 
  2. การเลือกสนใจขาวสาร 
  3. การทําความเขาใจและประเมินขอมูล 
  4. ความเช่ือถือในขาวสาร 
  5. เลือกสนใจขาวสารที่ตนเองยอมรับ 
  6. ระลึกถึงขาวสารจากความทรงจํา 
  7. การตัดสินใจซ้ือจากทางเลือกตางๆ 
                      8. การแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตัดสินใจ 
              3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลจากข้ันท่ีสอง 
ผูบริโภคจะประเมินผลทางเลือกตางๆ นักการตลาดจําเปนตองรูวิธีการตางๆ ท่ีผูบริโภคใชในการ
ประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลทางเลือกไมใชกระบวนการเดียวท่ีใชกับผูบริโภคทุกคนและ
ไมใชเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณการซ้ือ กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภค มีดังนี้ 
                          3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณา
ผลิตภัณฑวามีคุณสมบัติอะไรบาง 
    3.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน 
    3.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือเกี่ยวกับตราสินคา เนื่องจากความเช่ือของ
ผูบริโภคข้ึนอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเช่ือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะเปล่ียนแปลงเสมอ 
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  3.4 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผล 
เร่ิมตนดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑตราตางๆ 
 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) หลังจากซ้ือและทดลองใชผลิตภัณฑไปแลว
ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเปนทางเลือกโดยท่ัวไป 
ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากท่ีสุด และปจจัยตาง  ๆท่ีเกิดข้ึนระหวางการประเมินผล
พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ 3 ประการ คือ หลังจากการประเมินผล (Evaluation of alternative) 
กอนท่ีจะเกิดการต้ังใจซ้ือ (Purchase intension) และเกิดการตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision)   

 5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ (Postpurchase behavior) หลังจากซ้ือและทดลองใชผลิตภัณฑ 
ไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซ่ึงนักการตลาดจะตอง
พยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซ้ือ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ผูศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตร
สมาชิกดิไอสแลนดการด ไดแก การตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ผูศึกษาจึงไดนํา
พฤติกรรมผูบริโภคเขามาพิจารณาในกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

               กัญญาลักษณ จิรัฐการุณธ (2544:บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการสงเสริมการขายของ
ศูนยการคาสยามเซ็นเตอรและสยามดิสคัฟเวอร่ี กรณีศึกษา : บัตรสมาชิกดิสคัฟเวอร่ี คลับ พบวา 
กลยุทธการสงเสริมการขายของบัตรสมาชิกดิสคัฟเวอร่ี คลับ ไดแก การจัดกิจกรรมการใหสวนลด 
หรือสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกใหม และมอบของขวัญวันเกิดแกสมาชิก เคร่ืองมือส่ือสาร
ท่ีดิสคัฟเวอร่ี คลับ เลือกใชมี 4 ประเภทไดแก 1. การโฆษณา โดยผานทางโบวชัวร โปสเตอร และ
สต๊ิกเกอรตราสินคาดิสคัฟเวอร่ี คลับ 2. การประชาสัมพันธ ผานทางส่ือจุลสารดิสคัฟเวอร่ี นิวส 
และส่ือหนังสือพิมพ 3. การสงเสริมการขาย 4. การตลาดเจาะตรง ประเภทส่ือท่ีดิสคัฟเวอร่ี คลับ 
เลือกใชมี 2 ประเภท คือ 1. ส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพตางๆ 2. ส่ือเฉพาะกิจ ไดแก โปสเตอร 
โบรชัวร สต๊ิกเกอรตราสินคาดิสคัฟเวอร่ีคลับ ไปรษณียบัตรและจุลสารดิสคัฟเวอร่ีนิวส 
 ภัทรพร  อมาตยกุล  (2545:บทคัดยอ )  ศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคาใน
หางสรรพสินคาเดอะมอลลของผูถือบัตรเครดิตรวมกับเดอะมอลล พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การซื้อสินคาในหางสรรพสินคา 1 คร้ังตอสัปดาห เหตุผลท่ีเลือกทําบัตรเครดิตรวมกับเดอะมอลล
เพราะวามีสวนลดหรือสิทธิพิเศษ และกลุมตัวอยางจะแสดงบัตรเครดิตทุกคร้ังท่ีซ้ือสินคาใน
หางสรรพสินคา โดยมีวงเงินข้ันตํ่าในการชําระ 500 บาท ดวยบัตรเครดิตรวมกับเดอะมอลล 
หลังจากมีบัตรเครดิตรวมกับเดอะมอลลกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการซื้อสินคาเทาเดิม สินคาท่ีกลุม
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 เดือนเดน นุเรมรัมย (2549:บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองกลยุทธการตลาดและการส่ือสาร
การตลาดของศูนยการคาสยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน พบวา 1. พัฒนาการ
ของศูนยการคาทั้ง 3 แหงนั้น มีนัยสําคัญท่ีเช่ือมโยงกัน สยามเซ็นเตอรถือเปนจุดเร่ิมตนของ
ผูบริโภคในกลุมวัยรุน ที่มีอายุระหวาง 12-25 ป ซ่ึงสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษาและเร่ิมตน     
วัยทํางาน มีความสนใจดานแฟชั่น ความบันเทิง และการใชเวลาวางรวมกับกลุมเพื่อน ท้ังนี้เมื่อ
วัยรุนพัฒนาการเขาสูวัยทํางาน สินคาและบริการในสยามเซ็นเตอร อาจไมตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค จึงมีการพัฒนาธุรกิจสยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอรเพื่อรองรับกลุมคนทํางานรุนใหมใน
รูปแบบของ Lifestyle Center แตเมื่อผูบริโภคผานพนชวงวัยทํางาน เรมเขาสูสถานภาพของ
ผูบริหารและมีสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางหลายชวงวัยสงผลใหผูบริโภคตองการสินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพระดับสากล โดยสยามพารากอนจึงตอบโจทยเพ่ือรองรับกลุมผูบริโภคในกลุม   
เอบวก 2. การวางตําแหนงสินคาและบริการของศูนยการคาสยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอรี่      
และสยามพารากอน ท่ีแตกตางกัน โดยสยามเซ็นเตอร คือ Center of Fun, Center of Fashion, Center 
of Talent, Center of Entertainment, Center of Technology สยามดิสคัฟเวอรี่ คือ Lifestyle Center 
สยามพารากอน คือ ไฮเอนด 3. การประเมินการส่ือสารของศูนยการคาท้ัง 3 แหงนั้น จะใชรูปแบบ
การประเมินผล 2 ดาน คือ การประเมินผลจากผูประกอบการรานคาเชาภายในศูนยการคาและทํา
การประเมินผลจากผูบริโภค โดยแนวโนมของการสื่อสารการตลาดของธุรกิจศูนยการคา มีทิศทางที่
จะกอใหเกิดความรุนแรง โดยการผูกขาดกับพันธมิตรในการรวมรายการสงเสริมการขายหรือ
กิจกรรมการตลาด และโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูในกลุมลูกคาและสรางเสถียรภาพ
ใหเขาถึงส่ือมวลชน 

 เมลดา วงษวิกิจการ (2547:บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักบัตรเครดิตจากสถาบัน
การเงินเปนผูแนะนํา คิดเปนรอยละ 47.8 บัตรท่ีใชเปนบัตรหลักคิดเปนรอยละ 98.4 สาเหตุท่ีใชบัตร
มากกวา 1 ใบ เพราะบัตรชํารุดเสียหายงายจึงตองมีสํารอง คิดเปนรอยละ 97.1 ใชบัตรของธนาคาร
ซิตี้แบงก คิดเปนรอยละ 42.0 ใช 1 บัตร คิดเปนรอยละ 41.7 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบัตร
เครดิตมากท่ีสุด คือ การสงเสริมการขาย คาเฉล่ียเทากับ 2.36 รองลงมาคือ สถาบันการเงินออกบัตร 
คาเฉล่ียเทากับ 2.23 คุณสมบัติของบัตรเครดิต คาเฉลี่ยเทากับ 2.19 รูปลักษณของบัตรเครดิต           
คาเฉล่ียเทากับ 1.84 และนอยที่สุดคือ คานิยมและวัฒนธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 1.64 สวนปจจัยที่มี
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ความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายจาย และสถานภาพ สมรส สวนรายได ตําแหนงงาน 
และระยะเวลาในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และกลุมตัวอยางจะมีปญหาเร่ืองเก็บเงินเพิ่มเม่ือใชบัตร
เครดิตจายสิน คาและบริการอีก 1% หรือ 3% ดังนั้นผูท่ีมีสวนเก่ียวของนาจะพิจารณาในการชวย
ผูบริโภคหรือผูใชบัตร เชน ลดการเก็บคาบริการลดลงหรือเพิ่มระยะเวลาในการผอนชําระใหยาวข้ึน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

         การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคา
แฟช่ันไอสแลนด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงแบงการศึกษาออกเปน 6 สวนดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถานท่ีดําเนินการวิจัย 
 6. ระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ สมาชิกบัตรดิไอสแลนดการด มีจํานวน
สมาชิกท้ังหมด 2,780 คน การเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน โดยใชสูตร Taro Yamane เพื่อ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดังนี้  
                           สูตร                 

21 Ne
Nn

+
=

 
 

                           เม่ือ                    n           =      ขนาดของกลุมประชากร 
                                                    N           =      จํานวนหนวยประชากรสมาชิกท่ีสมัครบัตรสมาชิกดิ 
ไอสแลนดการด ของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด จํานวน 2,780 ราย 
                                                    e            =      ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ในท่ีนี้คือ 0.05 
                     เม่ือแทนสูตร                        =     _____  2,780________ 
                                                                             1+2,780 (0.05)2 
    =     350    คน 
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 ผลจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางท่ีสามารถยอมรับไดโดยใชสูตร Taro Yamane 
คํานวณกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน โดยใชวิธีคัดเลือกจํานวนกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยไม
คํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวยวิธี Convenience Sampling เปนการเลือก
ตัวอยางแบบสะดวก เนื่องจากเปนแบบแผนการสุมตัวอยางท่ีไมซับซอน               
 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ใชการสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยการสุมตัวอยางผูเขา
มาใชบริการภายในศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด จํานวน 350 ชุด โดยผูศึกษาไดสรางแบบสอบถาม
ข้ึนโดยการศึกษาคนควาจากหนังสือ บทความ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับ
ปญหาและสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยมีท้ังคําถามปลายเปดและปลายปด โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง มี 6 ตัวแปร 
ไดแก  1. เพศ  2. สถานภาพ  3. รายได  4. อาชีพ  5. การศึกษา  6. รายได 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนด
การดของ กลุมตัวอยาง 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ของกลุมตัวอยาง มี 4 ตัวแปร ไดแก 1. ดานผลิตภัณฑ 2. ดานราคา 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4. 
ดานการสงเสริมการตลาด  
  ตอนท่ี 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 นอกจากนี้แลว ผูศึกษาไดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมดวยการสัมภาษณผูบริหารศูนยการคา
แฟช่ันไอสแลนด พนักงานและลูกคา เพื่อรวบรวมประเด็นปญหาและขอเสนอแนะนํามาประกอบ
การศึกษา 
                
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
           ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยการสรางแบบสอบถามแลวใชวิธี
สัมภาษณ ลูกคาท่ีใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาคนควาและรวบรวมจากหนังสือ 
ตํารา และเอกสารทางวิชาการ บทความในวารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด
ของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด การวิเคราะหขอมูลใชขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากแบบสอบถามและ
สัมภาษณ นําผลวิจัยมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows 
(Statistical Package for Social Science for Windows) ประกอบดวย ตาราง (Table) คารอยละ 
(Percentage) ความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปนตน 
 ผูศึกษากําหนดคาคะแนนปจจัยสวนประสมทางการตลาดแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  มากท่ีสุด  ใหคะแนน    5   คะแนน 
  มาก  ใหคะแนน    4   คะแนน 
  ปานกลาง  ใหคะแนน    3   คะแนน 
  นอย  ใหคะแนน    2   คะแนน 
  นอยท่ีสุด  ใหคะแนน    1   คะแนน 
 การพิจารณาขอบเขตคาน้ําหนักของคาเฉล่ีย โดยกําหนดเกณฑคาเฉล่ียในการประเมิน
แบงเปน 5 ระดับ จากชวงคาเฉล่ียตอไปนี้ 
  คาเฉล่ีย 4.01-5.00 มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.01-4.00 มีระดับความสําคัญมาก 
  คาเฉล่ีย 2.01-3.00 มีระดับความสําคัญปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.01-2.00  มีระดับความสําคัญนอย 
                       คาเฉล่ีย 0.00-1.00                            มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 
 
5. สถานท่ีดําเนินการวิจัย 
                     ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด เลขท่ี 5/5-6 หมู 7 ถนนรามอินทรา กม.10 แขวงคันนา
ยาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230         
 
6. ระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย 
                      ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาระหวางเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2552 รวมระยะเวลาใน
การศึกษา 6 เดือน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35 

บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห ข อมูล 

 

                การวิจัยเรื่องปจจัยทมี่ี ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของ
ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมลูกคาบัตรสมาชิกดิไอสแลนด
การดของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด โดยใชสูตร Taro Yamane เพื่อคํานวณหากลุมตัวอยาง
จํานวน 350 คนเครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามจํานวน 350 คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูล
ปฐมภ ่ทีมิู ไดจากแบบสอบถามและสัมภาษณมาวิเคราะห ผ านโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 

for Windows (Statistical Package for Social Science for Windows) ประกอบดวย ตาราง (Table) 

คารอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) คาเฉลย่ี  (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปน
นต  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอนและเสนอผลการวิเคราะหในรายละเอียด ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด
ของกลุมตัวอยาง 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

และปจจัยทมี่ี ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของกลุมตัวอยาง 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ะลยอร  

ชาย 

หญิง 

143 

207 

40.9 

59.1 

รวม 350 100 
  

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิง มีจํานวน
มากท ดสุ่ี  จํานวน 207 คน คดิเปนรอยละ 59.1 และเปนเพศชาย จํานวน 143 คน คดิเปนรอยละ 40.9 
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ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ะลยอร  

25 – 34 ป 
35 – 44 ป 
45 – 54 ป 
55 – 64 ป 
65 – 70 ป 

27 

145 

135 

14 

29 

7.7 

41.4 

38.6 

4.0 

8.3 

รวม 350 100 

  

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามอายุ พบวาชวงอายุ 35 - 44 ป           
มีจํานวนมากท ดสุ่ี  จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 41.4 และชวงอายุ 55 – 64 ป มีจํานวนนอยท ดสุ่ี  

จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ะลยอร  

โสด 

สมรส 

97 

253 

27.7 

72.3 

รวม 350 100 

  

  จากตารางที่ 3 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบวา สมรส มี
จํานวน 253 คน คดิเปนรอยละ 72.3 และโสด ํจมี านวน 97 คน คดิเปนรอยละ 27.7   

 

ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน ะลยอร  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 19 5.4 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 14 4.0 

ปริญญาตรี 139 39.7 

สูงกวาปริญญาตรี 178 50.9 

รวม 350 100 

  

  จากตารางที่ 4 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สูงกวา
ปริญญาตรี มีจํานวนมากท ดสุ่ี  จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 50.9  และอนุปริญญาหรือเทียบเทา         

ํจมี านวนนอยท ดสุ่ี  จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ นวนาํจ  รอยละ 

ีรเกัน ยน/ ศึกัน กษา 25 7.1 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 21.7 

พนักงานบรษัิ ทเอกชน 80 22.9 

ประกอบอาชีพสวนตัว 159 45.4 

พอบาน/แม บ าน 10 2.9 

รวม 350 100 

   

  จากตารางที่ 5 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา ประกอบอาชีพ
สวนตัว มีจํานวนมากท ดสุ่ี  จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 45.4 และพอบาน/แมบาน มีจํานวนนอย

ดุส่ที  จํานวน 10 คน คดิเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามรายได 
รายได นวนาํจ  รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท/เดือน 25 7.1 

20,001- 30,000 บาท/เดือน 21 6.0 

30,001- 40,000 บาท/เดือน 22 6.3 

40,001- 50,000 บาท/เดือน 14 4.0 

มากกวา 50,001 บาท/เดือน 268 76.6 

รวม 350 100 

  

  จากตารางที่ 6 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามรายได พบวา มากกวา 50,001 

บาท/เดือน มีจํานวนมากท ดสุ่ี  จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 76.6 และรายได 40,001 – 50,001 

บาท/เดือน ํจมี านวนนอยท ดสุ่ี  จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการใช ับ ตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 7 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามระยะเวลา  
ระยะเวลา  นวนาํจ  รอยละ 

นอยกวา 3 เดือน 117 33.4 

มากกวา 6 เดือน 62 17.7 

1 ป 46 13.2 

2 ป 125 35.7 

รวม 350 100 

 

  จากตารางที่ 7 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามระยะเวลา  พบวา 2 ป มีจํานวน
มากท ดสุ่ี  จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 35.7 และ1 ป มีจํานวนนอยท ดสุ่ี  จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 13.2 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 8 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามโปรโมชน่ั  

โปรโมชน่ั  นวนาํจ  รอยละ 

เรียนทําอาหาร 29 8.3 

เรียนแตงหนา 27 7.7 

เรียนข ถรบั  22 6.3 

รับคูปองสวนลดจากรานเส้ือผา 59                   16.9 

รับคูปองสวนลดจากรานอาหาร 213                   60.9 

รวม 350 100 

                        

                      จากตารางที่ 8 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามโปรโมชน่ั  พบวา รับคูปอง
สวนลดจากรานอาหาร มีจํานวนมากท ดสุ่ี  จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 60.9 และเรียนขับรถ มี
จํานวนนอยท ดสุ่ี  จํานวน 22 คน คดิเปนรอยละ 6.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามกลุมบัตรสมาชิก 
กลุมบัตรสมาชิก จํานวน รอยละ 

กลุมรานคาภายในศูนยฯแนะนํา 50 14.3 
กลุมหมูบานปญญา  13 3.7 
ซื้อสินคาประเภทแฟช่ันหรือรานอาหาร 204 58.3 
ซื้อสินคาประเภท Beauty, Technology 83 23.7 

รวม 350 100 
                     

                     จากตารางท่ี 9 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามกลุมบัตรสมาชิก พบวา ซ้ือสินคา
ประเภทแฟช่ันหรือรานอาหาร มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 58.3 และนอย
ท่ีสุด คือ กลุมหมูบานปญญา มีจํานวนนอยท่ีสุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.7 ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 10 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามสีของบัตรสมาชิก 

สีของบัตรสมาชิก จํานวน รอยละ 

สีขาว 86 24.6 
สีเขียว 145 41.4 
สีดํา 119 34 

รวม 350 100 
 

                        จากตารางท่ี 10 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามสีของบัตรสมาชิก พบวา       
สีเขียวมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 41.4 รองลงมา คือ สีดํา มีจํานวน 119 คน 
คิดเปนรอยละ 34.0 และสีขาว มีจํานวนนอยท่ีสุด จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 24.6  
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ตารางท่ี 11 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามเกณฑการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก 

การตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก นวนาํจ  รอยละ 

ตดัสินใจคนเดียว 281 80.3 

รน่ือูผีม วมตัดส ดจในิ วย 69 19.7 

รวม 350 100 

 

                       จากตารางที่ 11 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเมื่อจําแนกตามเกณฑการตัดสินใจสมัครบัตร
สมาชิก พบวา ตัดสินใจคนเดียว จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 80.3 และม ่อืผูี นรวมตัดสินใจดวย 

จํานวน 69 คน คดิเปนรอยละ 19.7  

 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามแนวโนมการยกเลิกบตัรสมาชิก 

แนวโนมการยกเลิกบัตรสมาชิก นวนาํจ  รอยละ 

มี 48 13.7 

ีมมไ  302 86.3 

รวม 350 100 

 

  จากตารางท่ี 12 สรุปได าว  กลุมตัวอย ่มืเงา อจําแนกตามแนวโนมการยกเลิกบัตรสมาชิก 

พบวา ไมมี  จํานวน 302 คน คดิเปนรอยละ 86.3 และมี จํานวน 48 คน คดิเปนรอยละ 13.7 
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สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการทางตลาด (Marketing Mix) และปจจัยทมี่ี ผลตอการตัดสินใจ

สมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด

ตารางท่ี 13 ดานผลิตภัณฑ  

ผลิตภัณฑ (Product) Mean S.D. 
แปล

ผล 

1.การดีไซนบั ตรสมาช ิดกิ ไอส ดนลแ การดมีความสวยงามและ
ทันสมัย 

3.42 0.95 มาก 

2.การย ุยมไรคัมสรากราสกอเน่ื งยากและรวดเร็ว 3.69 1.00 มาก 

3.ทานคิดวาสินคาและบริการมีผลตอการตัดสนิใจสมัครบัตร
สมาช ิดกิ ไอส ดนลแ การด 

3.43 1.09 มาก 

รวม 3.51 0.84 มาก 

 

                      จากตารางที่ 13 สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ทุกดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก โดยการยื่นเอกสารการสมัครไม ุย งยาก
และรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยสูงทสุ่ี ดเทากับ 3.69 และการดีไซนบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดมีความ
สวยงามและทันสมัย คมี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.42 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 14 ดานราคา 
ราคา (Price) Mean S.D. แปลผล 

1.ฟร คี าธรรมเนียมแรกเขาและตออายุสมาชิก 3.50 1.20 มาก 

2. สดไ วนลดพิเศษ จากรานคาท ขเ่ี ารวมรายการ 3.34 1.20 มาก 

3.ทานคิดวาราคามีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาช ิดกิ
ไอส ดนลแ การด 

2.99 1.45 ปานกลาง 

รวม 3.28 1.13 มาก 

                          

                      จากตารางที่ 14 สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยประสมทางการตลาด
ดานราคา เร่ืองฟร คี าธรรมเนียมแรกเขาและตออายุสมาชิกและไดสวนลดพิเศษ จากรานคาที่เขารวม
รายการ ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และ 3.34 รองลงมาใหความสําคัญกับราคามีผลตอ
การตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ในระดับปานกลาง โดยม คี าเฉล่ียเทากับ 2.99  
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ตารางท่ี 15 ดานชองทางการจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) Mean S.D. แปลผล 

1. ับชใงาทงอชีม ตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ่ีทหลากหลาย 3.80 1.19 มาก 

2. รีม านคารับบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดที่ครอบคลุม 3.31 1.20 มาก 

3. ็รเดวรกวดะสมาวคีม วในการใหบริการ 3.19 1.40 มาก 

4.ทานคิดวาชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจสมัตร
บัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 

3.59 1.42 มาก 

รวม 3.47 0.98 มาก 

 

                      จากตารางที่ 15 สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ทุกดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก โดยมี
ชองทางใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดที่หลากหลาย มีคาเฉล่ียสูงทสุ่ี ดเทากับ 3.80 และมีความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ คมี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.19 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 16 ดานการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) Mean S.D. แปลผล 

1.มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน 3.74 1.07 มาก 

2.มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ 3.67 1.12 มาก 

3.มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางสื่อหนังสือพิมพ 3.57 1.12 มาก 

4.มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางสื่อโบวชั วรหรือแผนพับ 3.86 0.97 มาก 

5.มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางสื่อทางอินเตอรเน็ต 3.79 1.05 มาก 

6.มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางสื่อทางปายโฆษณากลางแจง 3.81 1.04 มาก 

7.มีการแจกคูปองสวนลด 3.82 0.98 มาก 

8.มีโบวชั วรแจงสวนลดจากรานคาช้ันนําตาง ๆ 3.79 1.00 มาก 

9.มีการแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนหรือจัดกิจกรรม
ทางการตลาดอยางตอเน่ือง เชน งานGrand Sales โดยแจงผานทาง 

SMS, Call In เปนตน 

3.93 0.96 มาก 

10.ทานคิดวาสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตร
สมาชิกดิไอสแลนดการด 

3.84 0.95 มาก 

รวม 3.78 0.49 มาก 
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                  จากตารางที่ 16 สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาด ทุกดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก เรื่องมีการแจง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เชน งานGrand 

Sales โดยแจงผานทาง SMS, Call In เปนตน โดยมีคาเฉลี่ยมากทสุ่ี ดเทากับ 3.93 และมีการโฆษณา
และประชาสัมพันธทางส่ือหนังสือพิมพ โดยม คี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.57 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 17 ปจจัยทมี่ี ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Mean S.D. แปลผล 

ผลิตภัณฑ 3.51 0.84 มาก 

ราคา 3.28 1.13 มาก 

ชองทางการจัดจําหนาย 3.47 0.98 มาก 

การสงเสริมการตลาด 3.78 0.49 มาก 

รวม 3.51 0.45 มาก 
    

                จากตารางที่ 17 สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด     

ทกุดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับ
มาก โดยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียสูงทสุ่ี ดเทากับ 3.78 และปจจัยดานราคา            

คมี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.28 ตามลําดับ 
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บทท่ี  5 
สรุปผล  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตร
สมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for 
Windows (Statistical Package for Social Science for Windows) ในการหาคารอยละ (Percentage) 
ความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
                 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุ 35 - 44 ป สถานภาพสมรสประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของ
กลุมตัวอยาง 
 เม่ือพิจารณาอายุสมาชิกของกลุมตัวอยาง พบวา อายุบัตรสมาชิกของดิไอสแลนดการด 
2 ป มากท่ีสุด ประเภทโปรโมช่ันของกลุมตัวอยาง พบวา โปรโมช่ันสวนลดรานอาหารมากท่ีสุด
ประเภทบัตรสมาชิกของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมลูกคาท่ีอยูในกลุมซ้ือสินคาประเภทแฟช่ันหรือ
รานอาหารมากท่ีสุด สีของบัตรดิไอสแลนดการดของกลุมตัวอยาง พบวา สีเขียวไดรับความนิยม
มากท่ีสุด เม่ือจําแนกตามเกณฑในการตัดสินใจสมัครสมาชิก พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเกณฑในการ
ตัดสินใจคนเดียว มีจํานวนมากท่ีสุด และไมมีแนวโนมในการยกเลิกบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
มีจํานวนมากท่ีสุด เหตุผลท่ีไมยกเลิกบัตรสมาชิกเนื่องจากมาซ้ือสินคาและบริการที่นี่ประจํา และ
ไดรับความสะดวกสบายดานท่ีจอดรถ VIP, ไดรับสวนลดจากรานคาช้ันนํามากกวา 500 รานคา 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ของกลุมตัวอยาง 
                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

45

 ดานผลิตภัณฑ สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑทุกตัวอยูในระดับมาก โดยดานการยื่นเอกสารการสมัครไม ุย งยากและ
รวดเร็ว มีคาเฉล่ียสูงทสุ่ี ดเทากับ 3.69 และการดีไซนบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดมีความสวยงาม
และทันสมัย คมี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.42 ตามลําดับ 

           ดานราคา สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยประสมทางการตลาด     

ดานราคา เรื่องฟรีค าธรรมเนียมแรกเขาและตออายุสมาชิกและไดสวนลดพิเศษ จากรานคาท่ี
เขา รวมรายการ ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และ 3.34 รองลงมาใหความสําคัญกับราคา
มีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลย่ี
เทากับ 2.99 

  ดานชองทางการจัดจําหนาย สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ทุกตัวอยูในระดับมาก โดยมีชองทางใชบัตร
สมาชิกดิไอสแลนดการดที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ยสูงทสุ่ี ดเทากับ 3.80 และมีความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการ คมี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.19 ตามลําดับ 

  ดานการสงเสริมการตลาด สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ทุกตัวอยูในระดับมาก โดยเรื่องมีการแจงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เชน งานGrand Sales 

โดยแจงผานทาง SMS, Call In เปนตน โดยมีคาเฉลี่ยมากทสุ่ี ดเทากับ 3.93 และมีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธทางส่ือหนังสือพิมพ โดยม คี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.57 ตามลําดับ 

  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ทุกตัวอยูในระดับมาก โดยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยสูงทสุ่ี ดเทากับ 3.78 

และปจจัยดานราคา คมี าเฉล่ียต่ําทสุ่ี ดเทากับ 3.28 ตามลําดับ 

  ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  จากการศึกษาปจจัยทมี่ี ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของ
ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด โดยสวนใหญกลุมลูกคาพึงพอใจสินคาและบริการ เนื่องจาก
ศูนยการคาอยูใกลแหลงที่อยูอาศัยและททํ่ี างาน ทําใหใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อรับสวนลดพิเศษจากรานคามากกวา 1,500 รานคา ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 
จัดเตรียมแฟชั่นไอสแลนด พรีเมียร เลานจ (Fashion Island Premiere Lounge) และที่จอดรถ VIP 

่ซึงศูนยการคา มีการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดอยาง
ตอเนื่อง เชน งาน Grand Sales โดยแจงผานทาง SMS, Call In อยางสมํ่าเสมอ 
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  ปญหาและขอเสนอแนะการใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟชน่ั
ไอสแลนด พบวา รานคาแจงขอมูลไมชั ดเจน เชน ปายราคาและระยะเวลาการจัดโปรโมชน่ั , รานคา
ควรปรับปรุง ตําแหนงการติดปายสัญลักษณดิไอสแลนดการดหนาราน ใหอยูในระดับสายตาและ
มองเห็นงาย และกลุมลูกคาตองการใหศูนยการคาพัฒนาบัตรสมาชิกดิไอสการด สามารถใชบัตร
สมาชิกรูดซ้ือสินคาเสมือนบัตรเครดิต เชนเดียวกับบัตรเครดิตเซ็นทรัลการด มากกวารับสวนลด
และสะสมแตมคะแนนอย ีดเงา ยว 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาปจจัยทมี่ี ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของ
ศนูยการคาแฟชั่นไอสแลนด โดยใชทฤษฎีในการวิเคราะหหาปจจัยตางๆ รวมทั้งวิเคราะหปจจัยทมี่ี
ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด โดยอภิปรายผล ดังนี้ 
 จากแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
ชวงอายุ 35 - 44 ป สถานภาพสมรส มีสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพสวนตัว มีรายได
มากกวา 50,001 บาท/เดือน ผลการว ยัจิ  พบวา ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทุกตัวอยูในระดับมาก 

 จากแบบสอบถามพฤติกรรมการใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของกลุมตัวอยาง 

พบวา กลุมลูกคาใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดมานานกวา 2 ป นิยมรับคูปองสวนลดจาก
รานอาหาร โดยกลุมบัตรสมาชิกท ้ซื่ี อสินคาประเภทแฟชั่นหรือรานอาหาร สมัครเปนสมาชิกมาก

ดสุ่ที  โดยเลือกบัตรสมาชิกสีเขียว ตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดคนเดียวและไมมี
แนวโนมในการยกเลิกบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการใชบัตร
สมาชิกดิไอสแลนดการดของกลุมตัวอยางทุกตัวอยูในระดับมาก 

 เมื่ อ เปรียบเทียบกับงานวิจั ยของรัตนกุล  แสงรุ งฐิติ รัตน  (2546)  ่ที ไดศึกษา               
เร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบริการศูนยการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม งานวิจัยของ             

วีระพล เอี่ยมโสภณ (2543) ่ทีไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาศูนยการคา     
เอ็มโพเรียม ชอปปง  คอมเพล็กซ กลุมลูกคามีวัตถุประสงคสําคัญที่เขามาใชบริการ เพื่อซ้ือสินคา
และบริการ เชนเดียวกับกลุมลูกคาศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด และงานวิจัยของพิสิฐ (2547) ่ทีได
ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยแสดง
สินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จาก 3 งานวิจัยขางตน พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนกุลและ    

วีระพล และไมสอดคลองกับงานว ัจิ ยของพ ฐสิิ  

 จากแบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการทางตลาด (Marketing Mix) และปจจัยทมี่ี
ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ัดมี งนี้
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 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการทางตลาด (Marketing Mix) และปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ทุกตัวอยูในระดับมาก โดยปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ตามลําดับ 
 ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 พบวา การยื่นเอกสารการสมัครไมยุงยากและรวดเร็ว              
มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และการดีไซนบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดมีความสวยงามและทันสมัย มี
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ตามลําดับ 
 ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 พบวา ฟรีคาธรรมเนียมแรกเขาและตออายุสมาชิกและไดสวนลดพิเศษ 
จากรานคาท่ีเขารวมรายการ ในระดับมาก รองลงมาใหความสําคัญกับราคามีผลตอการตัดสินใจ
สมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด ในระดับปานกลาง เนื่องจากลูกคาเร่ิมใสใจคาธรรมเนียมตางๆ 
มากข้ึนกวาเดิม โดยลูกคาตองการลดคาใชจายท่ีไมจําเปน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
ปจจุบัน จึงเล็งเห็นความสําคัญของราคาเปนอันดับแรก 
 เม่ือเปรียบกับงานวิจัยของเดือนเดน นุเรมรัมย (2549) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองกลยุทธ
ทางการตลาดและการส่ือสารการตลาดของศูนยการคาสยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอร่ีและ     
สยามพารากอน โดยศึกษาเร่ืองปจจัยทางดานราคา พบวา การซ้ือสินคา ลูกคาตองเลือกรานคาท่ีมี
ราคาเหมาะสมกับกําลังซ้ือ ตองเปนสินคาท่ีมีคุณภาพและคุมคาราคาท่ีสุด และงานวิจัยของ     
พิมานรัตน ตันดิลก (2545) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาจากรานคา
ปลีกเฉพาะ โดยศึกษาเรื่องปจจัยทางดานราคา พบวา ผูบริโภคเรียงลําดับความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา 1. การขายโดยพนักงานขาย 2. คุณคาสินคา 3. ราคา แสดงวาผูบริโภคคาดหวัง
การบริการจากพนักงานขายมากกวาปจจัยดาน จาก 2 งานวิจัยขางตน พบวา สอดคลองกับงานวิจัย
ของเดือนเดนนุเรมรัมย และพิมานรัตน ตันดิลก 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 พบวา มีชองทางใชบัตรสมาชิก     
ดิไอสแลนดการดท่ีหลากหลาย มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และมีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ         
มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ตามลําดับ ยังไมมีงานวิจัยท่ีสอดคลอง เนื่องจากศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด เนน
ลูกคากลุมครอบครัว โดยครอบคลุมถนนรามอินทราท้ังหมด ซ่ึงศูนยการคา ตองเรงหาชองทางการ
ใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของกลุมลูกคา ใหมากท่ีสุด เพื่อดึงดูดกลุมลูกคาอ่ืนๆ สมัคร
สมาชิกมากข้ึน มากกวาเจาะกลุมครอบครัวเพียงอยางเดียว เนื่องจากศูนยการคาไมมีสาขา เมื่อ
เปรียบเทียบ The 1st Card ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ซ่ึงมีชองทางการใชบัตรสมาชิกมากกวา 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิ ยครั้งตอไป 

 จากการศึกษา พบวา ขอบเขตในการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษาและขอมูลเชิงลึก
ในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับศูนยการคาอน่ื  ่ึจงเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ควรขยายขอบเขตในการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษาใหมากขน้ึ  เพื่อที่จะศึกษา
ในหลายๆ สวนของศูนยการคาใหครอบคลุมท้ังหมด เพื่อใหทราบจุดแข็งและจุดออนของสวน
ประสมทางการตลาด เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

  2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับศูนยการคาอน่ื  ่ทีอยูในธุรกิจเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบ
จุดแข็งและจุดออนของแตละศูนยการคา และนําผลการศึกษาที่ไดมาพัฒนากลยุทธทางการตลาด
ของศูนยการคาตอไป 

  3. ควรศึกษาขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยทมี่ี ผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก    

ดิไอสแลนดการด โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหไดประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย 

โดยไมจําเปนตองตอบคําถามในแบบสอบถามเทานน้ั  เพื่อนําขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนมาพัฒนาองคกร
ตอไป 

 

ขอจําก ยจัวิรากดั  

  จากท ศึผูงอขะนศั กษา พบวา ัจิวนาง ยยังไมเหมาะสมเพียงพอ 

  1. กรอบการว ัจิ ยทศึ่ี กษายังไมครอบคลุมถึงปจจัยตัวอื่นๆ เชน ปจจัยความพึงพอใจของ
ผูใชบั ตรสมาชิก เปนตน 

  2. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลนอยเกินไป เนื่องจากศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนดเพง่ิ
จัดทําบัตรสมาชิก ยังไม งถึ  2 ปและม ิชามสนวนาํจี กนอยเกินไป 

  3. สถานที่ในการเก็บขอมูล สํารวจเฉพาะในสวนของศูนยการคาเทานน้ั  ไมไดสํารวจ
ในส หงอขนว างสรรพสินคาโรบินสันและบิ๊กซี เนื่องจากหางสรรพสินคาโรบินสันและบิ๊กซี มีบัตร
สมาชิก The 1 Card และ Big C Big Card แลว 
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 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง    ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟชัน่   
           ไอสแลนด 
 

 

คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการศึกษาคนควาอิสระปริญญา   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ จากศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด 
 2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม จะเก็บเปนความลับ ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ตรงความเปนจริงใหมากท่ีสุด เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับใชและพัฒนาบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
ใหมากท่ีสุด 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจํานวน 5 หนา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบัตรดิไอสแลนดการดของ
กลุมตัวอยาง 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด (Marketing Mix) และปจจัยท่ี
มีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรดิไอสแลนดการดของกลุมตัวอยาง 
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 ขอขอบพระคุณท่ีทานกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในงานวจิัยคร้ังนี้ 
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แบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 
ของศูนยการคาแฟชัน่ไอสแลนด 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 
1.1 เพศ 

               ชาย                                                                   หญิง 
 

1.2 อายุ 
               มากกวา 20 -24 ป                                              25-34 ป                             
               35-44 ป                                                             45-54 ป                            
              55-64 ป                                                              65-70 ป  

 
1.3 ระดับการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 
                       ต่ํากวามัธยมตอนตน                                       มัธยมตอนตน    
                       มัธยมตอนปลาย/อาชีวศึกษา                           อนุปริญญาหรือเทียบเทา         
                       ปริญญาตรี                                                      สูงกวาปริญญาตรี  
 
1.4 สถานภาพ   
                       โสด                                  สมรส                         หยาราง /มาย/แยกกันอยู                          
 
1.5 อาชีพ   
                      นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา                                   ขาราชการ                       
                      พนักงานรัฐวิสาหกจิ                                        พนักงานบริษัทเอกชน            
                      ประกอบอาชีพสวนตัว                                     พอบาน/แมบาน 
                     
1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือนของสมาชิกบัตรดิไอสแลนดการด 
                      นอยกวา10,000 บาท                                        10,001-20,000 บาท                 
                      20,001-30,000 บาท                                         30,001-40,000 บาท 
                       40,001-50,000 บาท                                   50,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบัตรดิไอสแลนดการดของกลุมตวัอยาง 
 
2.1 ระยะเวลาที่ทานสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด 

              นอยกวา 3 เดือน                                                 มากกวา 6 เดือน                
              1 ป                                                                       2 ป                                             

 
2.2 ประเภทของโปรโมช่ันท่ีทานเลือก (เลือกตอบไดเพยีง 1 ขอ) 

                เรียนทําอาหาร                                                 เรียนแตงหนา                         
                เรียนขับรถ                                                       คูปองรับสวนลดจากรานเส้ือผา           
                คูปองรับสวนลดจากรานอาหาร                      โปรดระบุ…………… 
 

2.3 ประเภทบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของทานอยูในกลุมใด (เลือกตอบไดเพยีง 1 ขอ) 
                 กลุมผูบริหารแนะนํา                                        
                 กลุมรานคาภายในศูนยฯแนะนํา 

                        กลุมหมูบานปญญา หรือหมูบานในเครือแลนดแอนดเฮาสท่ีทางศูนยเรียนเชิญ 
 ซ้ือสินคาประเภทแฟช่ันหรือรานอาหารท่ีมีสลิปใบเสร็จยอดคาใชจายมากกวา   
 50,000 บาท ภายในวันเดียวกัน 
 ซ้ือสินคาประเภท Beauty, Technology ชําระคาเลาเรียนท่ีมีสลิปใบเสร็จยอด 

       คาใชจายมากกวา 50,000 บาท  เฟอรนิเจอร รวบรวมใบเสร็จ 100,000 บาทข้ึนไป   
       ภายในวันเดียว 

 ซ้ือสินคาภายในงานโปรโมช่ันของศูนยฯ เชน ยอดจองรถยนต รถยนต นําเขา    
 อุปกรณกอลฟ ครบ 100,000 บาท ข้ึนไป ภายในวันเดียวกัน 
 

2.4 สีของบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของทานสีอะไร (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ) 
                       สีขาว                                       สีเขียว                                  สีดํา  
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2.5 ในการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด ทานไดรับ
ขอมูลจากแหลงใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                เพื่อน                                                            ญาติ /บุคคลในครอบครัว             
                พนักงานขาย                                                เสียงตามสายของศูนยการคา                             
                วิทยุ                                                              โทรทัศน                                                              
                อินเตอรเน็ต                                                 หนังสือพมิพ และนิตยสาร                    
               โปสเตอร /แผนพับ /คัตเอาทอ่ืนๆ                โปรดระบุ……………….......... 

 
2.6 ทานตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดของศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ดวยสาเหตุ
ใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

              เพื่อไดรับสวนลดจากรานคาตางๆ ภายในศูนยการคา 
              เพื่อไดรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน การรับเคกฟรีในวนัเกดิ การไดรับเชิญเปนแขก      
วีไอพีของศูนยการคา พื้นท่ีจอดรถพิเศษสําหรับสมาชิก เปนตน 
              เพื่อความสะดวกสบายในการพักผอนหยอนใจ ภายในหองแฟชั่นไอสแลนด
พรีเมียร เลานจ (Fashion Island Premiere Lounge) เม่ือชอปปงเสร็จ 
              เพื่อสามารถไดรับขอมูลขาวสารรวดเร็ว จากศูนยการคา  

                      
2.7 การตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดทานตัดสินใจอยางไร 

              ตัดสินใจคนเดยีว                                           มีผูอ่ืนรวมตัดสินใจดวย 
 

2.8 ทานมีแนวโนมจะยกเลิกบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดหรือไม 
              มี                    

                     ไมมี  
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาด (Marketing Mix) และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจสมัครบัตรดิไอสแลนดการดของกลุมตัวอยาง 

 

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

      ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

3.1 ผลิตภัณฑ (Product)           
1. การดีไซนบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการมีความสวยงาม 
และทันสมัย           
2. การย่ืนเอกสารการสมัครไมยุงยากและรวดเร็ว           
3. ทานคิดวาสินคาและบริการมีผลตอการตัดสินใจสมัคร 
บัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด           
3.2 ราคา (Price)           
1. ฟรีคาธรรมเนียมแรกเขาและตออายุสมาชิกราคาพิเศษ           
2. ไดราคาสิทธิพิเศษจากรานคาท่ีเขารวมรายการตางๆ           
3. ทานคิดวาราคามีผลตอการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก 
ดิไอสแลนดการด           
3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)           
1. มีชองทางใชบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดท่ีหลากหลาย      
2. มีรานคารับบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการดท่ีครอบคลุม      
3. มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ      
4. ทานคิดวาชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจ
สมัครบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด      
3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)      
1. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางส่ือโทรทัศน      
2. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางส่ือวทิยุ      
3. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางส่ือหนังสือพิมพ      
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

      ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

สงเสริมการตลาด (Promotion)           
4. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางส่ือโบวชัวรหรอื 
แผนพับ           
5. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางส่ือทาง 
อินเตอรเน็ต           
6. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธทางส่ือทางปาย 
โฆษณากลางแจง           
7. มีการแจกคูปองสวนลด           
8. มีโบวชัวรแจงสวนลดจากรานคาช้ันนําตางๆ           
9. มีการแจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนหรือ 
จัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เชน งาน 
Grand Sales โดยแจงผานทาง SMS, Call In เปนตน           
10. ทานคิดวาสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจสมัคร 
บัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด           

 
               
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 4.1 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีพบในการใชบริการบัตรสมาชิกดิไอสแลนดการด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 (Leaflet)   
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ใบลงทะเบียนการแสดงหลักฐานการตออายุบัตร The Island Card 
 
ช่ือ-นามสกุล______________________________________________________ เลขท่ี
สมาชิก______________________  
 
 
 
 
 
ขอกําหนดและเง่ือนไข 
1.ขาพเจายอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขของการเปนสมาชิกบัตรตามท่ีบริษัทกําหนด และรวมท้ัง
การเปล่ียนแปลงแกไขท่ีอาจมีข้ึนในภายหนา โดยบริษัทมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
2. ขาพเจาตกลงและยอมรับวาบริษัทมีสิทธิปฏิเสธ/ยกเลิกบัตร โดยไมจาํเปนตองระบุเหตุแหงการ
ปฏิเสธ/ยกเลิกดังกลาว 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งการพิจารณา
อนุมัติบัตรถือเปนสิทธ์ิของบริษัทฯ แตผูเดยีว  
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบัตร และสิทธิพิเศษตางๆโดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา กรณีท่ีมีปญหา  ขัดแยง คําช้ีขาดของบริษัทถือเปนส้ินสุด 
 
 
 
 
______________________________                                                       ________________                       
                      ลงลายมือช่ือ                                                                                   วันท่ี 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล                                        นางสาวบงกช ลําจวน  
ท่ีอยู                                              หมูบานเขานอยวิลลา 225/67 หมู 8 ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  
                                                      20000 
ท่ีทํางาน                                        L&H Property Co.,Ltd. (ศูนยการคา Terminal21) 
ประวัติการศึกษา 
                พ.ศ. 2548                     สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
                                                     วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
                พ.ศ. 2550                     ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ 
                                                     และเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประวัติการทํางาน  
                พ.ศ. 2549-2550            เจาหนาท่ีการตลาด ธนาคารยูโอบี จํากดั มหาชน 
                พ.ศ. 2550-ปจจุบัน       เจาหนาท่ีพัฒนาการตลาดอาวุโส L&H Property Co.,Ltd.  
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