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การรับรู้ภาพลักษณ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร 

นางสาวณิชา หวังศุภผล และ รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของผู้ใช้บริการ

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ 

การเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการ การรับรู้ภาพลักษณ์ แนวโน้มการใช้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่าง

การเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการกับการรับรู้ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ 

โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ 

(Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากผู้ที่เคยใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จ านวน

ทั้งหมด 10 สาขา คือ สาขาชิดลม สาขาลาดพร้าว สาขาบางนา สาขาปิ่นเกล้า สาขาพระราม 3 สาขา

สีลม คอมเพล็กซ์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สาขารามอินทรา สาขาพระราม 2 และสาขาแจ้งวัฒนะ 

ภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต
กรุง เทพมหานครมีความสัมพันธ์กับรับรู้ภาพลักษณ์ของห้ างสรรพสินค้า เซ็นทรัลใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการศึกษาวิจัยที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ 
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.0 และรองลงมา

คือ กลุ่มตัวอย่างเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีมีช่วงอายุ 25-31 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.0 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.3  มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 

15,001 – 20,000 บาท  

จากการศึกษาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

เป็นอันดับที่ 1 มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์  คิดเป็นร้อยละ 24.7 และประเภทของเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่าง

เปิดรับผ่านช่องทางต่าง ๆ มากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การลดราคาสินค้า  ด้านพฤติกรรมการใช้

บริการ มีความถี่ในใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และใช้

บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลช่วงวันที่แล้วแต่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 51.4 ในช่วงเวลา 18.01 – 

20.00 น.คิดเป็นร้อยละ 32.5 โดยวัตถุประสงค์ที่เข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ รับประทานอาหารคิดเป็นร้อยละ 25.2 และแผนกที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อ

สินค้าหรือใช้บริการเป็นประจ า คือ แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต  คิดเป็นร้อยละ 23.4 ส าหรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์/โฆษณาที่มีผลให้ตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างเซ็นทรัลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ สื่อ

โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 19.5 

จากการศึกษาวิจัยด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครใน

ทุกๆ ด้านมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าและบริการ (Product) โดยการรับรู้

ภาพลักษณ์ด้านสินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุด คือ ท่านสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ที่

ห้างฯเซ็นทรัล โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.10 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริการของพนักงานที่

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุด คือ ห้างฯเซ็นทรัลมีการรักษาความสะอาดสะอาดอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย

ของคะแนนอยู่ที่ 4.10 การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกและบรรยากาศที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดี

ที่สุด คือ ห้างฯเซ็นทรัลอยู่ใกล้บ้านของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.38 การรับรู้ภาพลักษณ์

ด้านสื่อสารการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุด คือ ห้างฯเซ็นทรัลจัดให้มีการลดราคาอย่าง

สม่ าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.34 ห้างฯเซ็นทรัลเป็นองค์กรที่อยู่ในธุรกิจมายาวนาน มี

ความมั่นคง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.99 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยการรับรู้
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ภาพลักษณ์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามด้าน พบว่า 

ค่าเฉลี่ยนโดยรวมเท่ากับ 3.75 ซึ่งหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวก 

แนวโน้มการใช้บริการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจจะ

กลับมาซื้อสินค้าและบริการจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

เท่ากับ 3.79 ส าหรับความตั้งใจจะแนะน าให้ผู้อ่ืนซื้อสินค้าและบริการจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ก็

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.57 ทั้งนี้  โดยภาพรวมแล้วกลุ่ม

ตัวอย่างมีแนวโน้มการใช้บริการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของ

คะแนนเท่ากับ 3.68 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมากไม่เฉพาะแต่ย่านใจกลาง
เมืองเท่านั้น แต่ศูนย์การค้ายังกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมเมืองอีกด้วย เนื่องจาก ศูนย์การค้าเป็นศูนย์รวม
ในการจับจ่ายใช้สอย ซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมสูงสุดช่องทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเช่นการชมภาพยนตร์ ที่พบปะสังสรรค์ ศูนย์รวมร้านอาหาร 
และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ถูกรวมไว้ในศูนย์การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมเมือง
มีการใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลา  จากภาพรวมสภาวะตลาด
และการแข่งขันในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ จึงมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่มากมาย ผู้ประกอบการ
จึงใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีการจับจ่ายใช้สอย ที่
มุ่งเน้นในเรื่องการให้ความส าคัญด้านภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าเพ่ือสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ผ่านการท าการประชาสัมพันธ์และ  กลยุทธ์ทางการตลาด  ซึ่งผู้ประกอบการได้สรรหากลยุทธ์ต่างๆ 
มาใช้ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่มีความคาดหวังใหม่ๆ 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การตลาดเหล่านี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นการเข้าใช้บริการ (Traffic) และ
การจับจ่ายใช้สอยแล้ว ยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้บริการซึ่งสามารถน าไปสู่การรักษา
ฐานผู้ใช้บริการ (Customer Relation) และการสร้างความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ (Customer 
Loyalty) ในระยะยาว   

นอกจากนี้องค์กรจ านวนมากได้ใช้ "ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) คือ ภาพที่
เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึง และยังรวมไปถึงด้าน
การบริหารหรือการจัดการ (Management) ขององค์กรแห่งนั้นด้วย และยังหมายรวมไปถึงสินค้า 
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ผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ภาพลักษณ์องค์กร เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับ
สินค้าหรือบริการของตนเอง เพราะการมีภาพลักษณ์ทีดีเป็นการเพ่ิมทรัพย์สินให้แก่องค์กร (อภิสิทธิ 
ฉัตรทนานนท์, 2548) ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ถ้าองค์กรใดมีภาพลักษณ์ทีดีก็จะได้รับความเชือถือและไว้วางใจ (Trust) และ
การสนับสนุนร่วมมือให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน แต่ถ้าองค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่
ไม่ดี ย่อมได้รับการต่อต้านและดูหมิ่นเกลียดชัง ภาพลักษณ์จึงเป็นรากฐานแห่งความม่ันคงขององค์กร 
ถ้ามีภาพลักษณ์ทีดี แม้มีวิกฤตการณ์ใดเกิดขึ้นก็สามารถแก้ ไขได้ง่าย อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์
ภาพลักษณ์ต้องแน่ใจว่า เป็นภาพลักษณ์ทีเจ้าของหน่วยงานต้องการให้ผู้รับสารรับรู้ และเป็นอัน
เดียวกับทีผู้รับสารรับรู้อยู่ การสร้างภาพลักษณ์จึงควรมีพ้ืนฐานมาจากความเป็นจริง ท าความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์เป็นส่วนส าคัญและมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจเพราะ
สามารถมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการในแต่ละ
ครั้ง 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการใช้บริการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการกับการรับรู้
ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลใน
เขตกรุงเทพมหานครกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของผู้ใช้บริการเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ  การ
เปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการ การรับรู้ภาพลักษณ์ แนวโน้มการใช้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการกับการรับรู้ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์
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ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ  โดยเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากผู้ที่เคยใช้บริการห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งหมด 10 สาขา 
คือ สาขาชิดลม สาขาลาดพร้าว สาขาบางนา สาขาปิ่นเกล้า สาขาพระราม 3 สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ 
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สาขารามอินทรา สาขาพระราม 2 และสาขาแจ้งวัฒนะ   

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 จากการศึกษาพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับแนวคิดการเกิดภาพลักษณ์ในเรื่องของการสื่อสารของ
พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537,น.132)ได้กล่าว่า การเกิดภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลนั้น จะเริ่มจาก
การที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จากภายนอก ได้เข้ามาถึงบุคคลแต่ละบุคคล และจะมีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องจนเกิดการพัฒนาเป็นภาพลักษณ์ในที่สุด ซีงหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการวิจัยครั้งนี้คือก็คือ ช่องทางการสื่อสาร (Communication channel) ในบรรดา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายจะสามารถเข้ามาสู่เราได้ โดยช่องทางการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ การได้ยิน ได้
เห็น ได้สัมผัส ได้ลิ้มรส และกลิ่น ซึ่งแต่ละช่องทางเหล่านี้ ก็ยังมีประสิทธิภาพทางด้านการรับความ
สมบูรณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกัน ช่องทางการสื่อสารจะเป็นประตูด่านแรกของการรับรู้เหตุการณ์ ซึ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นนี้ คุณสมบัติของ "ข่าวสาร" และ "ตัวสื่อ" ย่อมมีความส าคัญที่สุด 
แต่องค์ประกอบอ่ืนๆที่เหลือที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดนี้ได้แก่ เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม (Events 
and environment) ในสังคมจะมีเหตุการณ์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
และอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายและในบรรดาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลายนี้ จะมีคุณค่าด้านดีหรือเลว จะส าคัญ
หรือไม่ มีความหมายอะไร จะไม่เกิดจากตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่สภาพแวดล้อมที่อยู่กับเหตุการณ์ 
และอยู่โดยรอบตัวเรากลับมีอิทธิพลในการก าหนดคุณค่าเหล่านั้น ทั้งก่อนและหลังการรับรู้ ตลอดจน
มีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์หรือการหดหาย และระยะเวลาของความจ าในเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย ช่อง
ทางการสื่อสาร (Communication channel) ในบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายจะสามารถเข้า
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มาสู่เราได้ โดยช่องทางการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ การได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลิ้มรส และกลิ่น ซึ่งแต่ละ
ช่องทางเหล่านี้ ก็ยังมีประสิทธิภาพทางด้านการรับความสมบูรณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกัน ช่อง
ทางการสื่อสารจะเป็นประตูด่านแรกของการรับรู้เหตุการณ์ ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นนี้ 
คุณสมบัติของ "ข่าวสาร" และ "ตัวสื่อ" ย่อมมีความส าคัญที่สุด องค์ประกอบเฉพาะบุคคล (Personal 
elements) องค์ประกอบทั้ง 5 ของแต่ละบุคคล คือ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม 
และวัฒนธรรมต่างก็มีอิทธิพล เราจะมองเห็นภาพเป็นรูปร่างเช่นไร จะเป็นภาพที่มีความหมายไม่
เหมือนคนอ่ืน หรือมีความนิยมชมชอบ หรือไม่สนใจ หรืออะไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 5 นี้
เป็นล าดับ การรับรู้และความประทับใจ (Perception and impression) ภาพลักษณ์จะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อเหตุการณ์ได้ผ่านเข้ามาในช่องทางการสื่อสารและองค์ประกอบเฉพาะบุคคลทั้ง 5 
จะเป็นตัวพินิจพิจารณาเหตุการณ์นั้นก่อน โดย "การรับรู้" ซึ่งเป็นตัวแปลเหตุการณ์ให้เป็นไป ใน
ความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น (หรือเรียกว่า เป็นไปตามความล าเอียงเฉพาะบุคคลก็จะไม่ผิด
นัก) ส่วนความประทับใจ มีความส าคัญในการรับรู้อีกลักษณะหนึ่ง โดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและ
ปริมาณของความจ า ถ้าประทับใจมาก ก็จะมีความทรงจ า จดจ าได้มากและนาน และเมื่อสร้างเป็น
ภาพลักษณ์อะไรขึ้นแล้ว ก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่เจือจางได้ช้ากว่าการที่มีความประทับใจน้อย หรือไม่มี
ความประทับใจเลย ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับที่กล่าวมานี้ จะมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับองค์กรนั้นๆ และ/หรือ ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เลย นอกจากนี้ทั้งช่องทางการสื่อสาร การรับรู้และความประทับใจในสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวแปรที่
ส าคัญของการเปลี่ยนแปลง และปรุงแต่งภาพลักษณ์ในอนาคตต่อไปเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ 
เหลบ่านี้ล้วนส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกต่อห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งเป็นเป็นผู้บุกเบิก
ธุรกิจศูนย์การค้ารายแรกของประเทศไทย ที่ได้ด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปีการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของ ศุ
ภร เสรีรัตน์( 2545,น.144) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ประกอบด้วย 1)ประสบการณ์ในอดีตของ
ผู้บริโภค เป็นปัจจัยพ้ืนฐานสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทั้งการรับรู้และการคาดหวัง โดยประสบการณ์ที่
แตกต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อสิ่งนั้นต่างกันในระดับความคาดหวังที่ต่างกัน จึงส่งผล
ให้การรับรู้ของผู้บริโภคต่อสิ่งนั้นต่างกันออกไป 
2) อารมณ์ของผู้บริโภค คือ ความรู้สึก ทัศนคติ และสภาวะจิตใจของผู้บริโภคในขณะนั้นซึ่งเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ เพราะหากเวลานั้นเป็นช่วงที่ผู้บริโภคอารมณ์ไม่ดีอาจส่งผลให้
ผู้บริโภคไม่อยากรับรู้ ไม่อยากสนใจในสินค้านั้น หรืออาจรับรู้สิ่งนั้นว่าไม่ดีก็ได้ 3) ปัจจัยทาง
วัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค เช่น ชนชั้นที่ต่างกันสังคมที่แตกต่างกัน ค่านิยมที่
ไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลที่ต่างกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลที่ท าให้การรับรู้ของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน 
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 ดังนั้นการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ แต่อาจมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นดังที่กล่าวไปข้างต้น 
  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ  
 จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหา
นครมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ กิ่งพร  ทองใบ 
(2531, น. 162-167)ที่ได้กล่าวไว้ว่าความรู้สึกหลังการซื้อหลังจากที่ได้ซื้อหรือทดลองใช้สินค้าแล้ว
ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจ หรือไม่พอใจในสินค้า โดยที่ความพอใจภายหลังการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว ก็จะมีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ าอีกครั้งหรือการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนต่อไป แต่หาก
เป็นความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจหลังการซื้อหรือใช้สินค้าแล้ว เพราะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นผู้บุกเบิก
ธุรกิจศูนย์การค้ารายแรกของประเทศไทย ที่ได้ด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปีและมีการพัฒนายกระดับให้เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีแนวคิด
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Life Style ส าหรับลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ที่มีรสนิยมในการช่วยเหลือและ
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นผู้น าด้านค้าปลีกที่สร้างสรรค์แฟชั่น   เท
รนด์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด โดยมีมุมมองและความคิดที่จะพัฒนาองค์กร และใช้
ความพิถีพิถันในการเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และหลากหลายครบครันเพ่ือให้บริการ อ านวยความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องมาถึง 60 ปี ภายใต้การบริการงานอย่างมื ออาชีพและ
เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่จะด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง และสร้างภาพลักษณ์เพ่ือผลักดันให้ห้าง
เซ็นทรัลก้าวสู่ความเป็นสุดยอดของผู้น าแห่งวงการธุรกิจค้าปลีก ดังนั้นผู้ใช้บรืการจึงมีความสัมพันธ์
กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการจึงเกิดความไว้วางใจ (Trust) และความยึดมั่น 
(Consistency) ที่เป็นผลมาจากการก าหนดภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลผ่านช่องทางการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย พนักงานขาย และการตลาดทางตรง  และการรับรู้ 
ทัศนคติและประสบการณ์ จากการใช้สินค้า ดังนั้นการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลใน
เขตกรุงเทพมหานครจึงมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไม่มีผล
ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ดังนั้นการวางแผนการสื่อสารเพ่ือการส่งเริมภาพลักษณ์  จ าเป็นจะต้องมี
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การศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บิโภค กับการรับรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภค เพ่ือสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จากการวิจัยพบว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีการเปิดรับอันดับ 1 แต่ไม่ก่อให้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ ดังนั้น การวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สามารถเข้าถึงกลุมผู้ใช้บริการได้สูงสุด 
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูง แต่ผู้บริโภคก็ให้ความส าคัญกับ เทคนิค รูปแบบการน าเสนอที่
แปลกใหม่ และเนื้อหาของสื่อ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ มากกว่าสื่อที่น าเสนอ ดังนั้น นักวาง
แผนการสื่อส่ารควรมีการน าเสนอเรื่องราวสื่อที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านทางสื่อ
โทรทัศน์ 
 3.จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสินค้าและบริการที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดี
ที่สุด คือ สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ที่ห้างฯเซ็นทรัล และสินค้าที่ซื้อจากห้างฯเซ็นทรัลมีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ซึ่งมีการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวก ดังนั้น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจึงควรใช้กลยุทธ์ความ
ได้เปรียบนี้ในการก าหนดภาพลักษณ์ และส่งเสริมด้านการสื่อสารทางการตลาดโดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความหลากหลายและคุณภาพสินค้าและบริการ   
 4. ควรเพ่ิมการฝึกอบรมให้กับพนักงานในด้านการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ 
ในสินค้าและบริการที่ทางห้างฯ น าเสนอเพ่ือที่จะสามารถแนะน าเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่อไปยัง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างถุกต้อง อีกทั้งควรมีการปลูกฝังเรื่อง Service Mind ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของงาน
บริการ คนที่ท างานบริการจะต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และ
แสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อลูกค้าให้สมกับที่เป็นพนักงานบริการลูกค้า 
 5 .จากผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้ ภาพลักษณ์ห้ า งสรรพสินค้ า เซ็นทรั ลใน เขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ควรเพ่ิม
ที่จอดรถให้มากขึ้น และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการจราจรบนอาคารจอดรถติดขัด ควรมี
การบริหารจัดการการคิดค่าบริการจอดรถของบางสาขามีการเก็บค่าบริการแพงเกินไป จึงควรมีการ
ปรับปรุง 
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ของผู้ใช้บริการ รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

,คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ,สาชาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 
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พรวิภา ฉิ่งทอง,2552,ภาพลักษณ์ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ด้านการพัฒนาเชิง

อนุรักษ์ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครวิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ,สาชาวิชาการบริหาร

สื่อสารมวลชน 
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