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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัครัง้นี้ศกึษาถึงปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลูของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑส์นิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู และ
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีและ
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การหาความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัน้อยทีสุ่ด การทดสอบความสมัพนัธโ์ดย
การหาค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคในรา้นแมก็ซแ์วล ูสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 
ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงาน / ลูกจา้งบรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 29,000-
38,999 บาท 
 2. ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ในระดบัด ีประกอบดว้ย ดา้น 
ผลติภณัฑ์ ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ด้านราคา ด้านกระบวนการด้านพนักงานหรอืบุคลากร ด้านการ
สง่เสรมิการขาย ดา้นการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  
 3. ผูบ้รโิภคมแีรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์และดา้นเหตุผล อยู่ในระดบัมาก  
 4. ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้โดยเฉลี่ย 5 ครัง้ต่อเดอืน โดยจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิค้า 
318.34 บาทต่อครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุอาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู ดา้น
จ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ต่อเดอืน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 2. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลู ด้านจ านวนเงิน
โดยเฉพาะในการซือ้สนิคา้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นการจดัจ าหน่าย มคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ต่อเดอืน อย่าง
มนียัส าคญัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  2.1 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้
ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  2.2 ดา้นพนกังานหรอืบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ต่อ
ครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 3. แรงจงูใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ต่อเดอืน อย่าง
มนียัส าคญัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 4. ด้านอารมณ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนเงินในการซื้อสินค้าต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการซือ้ รา้นแมก็ซแ์วล ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
 This research aimed to study the factors relating to consumers’ purchasing behavior on product at 
Max Value store in Bangkok metropolis. Sample size in this research was 400 consumers in Bangkok 
metropolis who bought products at Max Value store.  Questionnaire was the tool for data gathering. Statistics 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test for difference analysis, one-way analysis 
of variance for the difference analysis, least significant difference and Pearson product moment correlation 
coefficient.  
 Research results were as follows: 
 1.  Most consumers’ demographics of Max Value store were female, aged between 25 and 34 
years old, being single, holding Bachelor’s degree, working as private company employees, and earning 
monthly income between Baht 29,000 and 38,999. 
 2. Consumers’ attitude toward service marketing mix consisting of product, physical evidence, 
price, process, personnel, sales promotion and distribution aspects was at the good levels, respectively. 
 3.  Consumers’ motives consisting of emotion and ration was at the high levels. 
 4.  Consumers’ purchasing behavior was as follows: average buying was 5 times per month and 
average spending amount was Baht 318.34. 
 The results of hypotheses testing were as follows: 
 1.  Consumers with different age, occupation and monthly income influenced purchasing behavior 
at Max Value store differently in category of monthly purchasing frequency with statistical significance of 0.01 
and 0.05 levels, respectively. 
 2. Consumers with different marital status influenced purchasing behavior at Max Value 
storedifferently in category of spending amount with statistical significance of 0.01 levels. Consumers’ attitude 
toward service marketing mix in category of distribution had positively related to purchasing behavior in 
category of monthly purchasing frequency at the slightly low level with statistical significance of 0.01 level. 
   2.1 Consumers’ attitude in category of promotion had positively related to purchasing behavior 
in category of monthly purchasing frequency at the very low level with statistical significance of 0.05 level. 
   2.2 Consumers’ attitude in category of people had positively related to purchasing behavior in 
category of spending amount per time at the very low level with statistical significance of 0.05level. 
 3.  Rational motive had positively related to purchasing behavior in category of monthly purchasing 
frequency at the verylow level with statistical significance at 0.01 level. 
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         4. Emotional motive had positively related to purchasing behavior in category ofspending amount 
per time at the very low level with statistical significance  at 0.05 level. 
 
Keywords: Buying behavior, Restaurant Depot, Consumer 
 
บทน า 
 ปจัจุบันน้ีการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารในสังคมเมือง ท าให้ วิถีชีวิตของคนเมืองอย่าง
กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเร่งรบี แม้กระทัง่พฤติกรรมการบรโิภคกเ็ปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมเีวลาจ ากดัในการ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆในแต่ละวนั ท าให้ผู้บรโิภคไม่ค่อยมเีวลาในการซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภค อกีทัง้ลกัษณะงานของ  
บางอาชพีทีท่ างานเป็นกะ อาจจะไม่มเีวลาซือ้สนิคา้เหล่านี้ธุรกจิคา้ปลกี ในรูปแบบซุปเปอรม์ารเ์กต็ ทีเ่ปิด 24 ชัว่โมง 
จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งของผู้บรโิภคที่จะใช้บรกิาร ซุปเปอร์มาร์เกต็จงึมกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อกีทัง้นโยบายของรฐั ทีก่ าหนดรายไดเ้ดอืนละ 15000 บาท ส าหรบัวุฒปิรญิญาตร ี
ค่าแรงขัน้ต ่าวนัละ 300 บาท จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมกี าลงัในการใช้จ่ายมากขึน้ จงึเป็นโอกาสให้ซุปเปอร์      
มารเ์กต็เกดิขึน้มากมาย  
 ธุรกิจค้าปลีกได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น เน่ืองจากปจัจัยต่างๆ ทางด้านสังคม 
ขอ้ก าหนดของรฐั เทคโนโลย ีและคู่แข่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป รูปแบบการใหบ้รกิารจงึมกีารเปลีย่นแปลง เช่น ความ
หลากหลายของสนิคา้ แบ่งเป็นสนิคา้อุปโภคและบรโิภค มกีารน าระบบเทคโนโลยมีาใชด้ าเนินการความรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิาร การบรหิารจดัการโดยใชค้วามรู ้ความช านาญอย่างมอือาชพี มกีารตกแต่งรา้นอย่างสวยงาม มกีารจดัเรยีง
สนิคา้อย่างเป็นระบบ ตัง้อยู่ในท าเลทีม่กีารเดนิทางสะดวก จดัระบบการส่งเสรมิการขายทีจู่งใจ นอกจากนี้ยงัมกีลยุทธ์
การขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น การขยายสาขาของเซเว่นอเีลฟเว่น ม ี7,111 สาขา โลตสัเอก็ซ์เพรส ม ี1,100 
สาขา มนิิบิก๊ซ ี158 สาขา (www.prachachat.net: ออนไลน์, สบืคน้เมื่อ 21 พฤษภาคม 2556) แมก็ซแ์วลู 18 สาขา 
แมก็ซแ์วล ูทนัใจ 48 สาขาทัง้หมด 66 สาขา (www.aeonthailand.co.th:ออนไลน์) เป็นต้น ซึง่แนวโน้มในอนาคตยงัจะ
มกีารขยายสาขาเพิม่ไปอกี นอกจากนี้ยงัมกีารขยายเวลาให้บรกิาร 24 ชัว่โมงอกีดว้ย เพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภคใหไ้ดม้าก
ทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคสามารถก าหนดทศิทางในการซือ้สนิคา้ ท าใหก้ารแข่งขนัของธุรกจิคา้ปลกี อย่างซุปเปอรม์าร์
เกต็จะมคีวามรุนแรงมากขึน้  
 จากปจัจยัต่างๆ ท าให้ธุรกจิค้าปลกีในรูปแบบของซุปเปอรม์ารเ์กต็ มโีอกาสขยายตลาดได้มากขึน้ ท าให ้
บ.ออิอน (ไทยแลนด)์ จก. เลง็เหน็โอกาสในการเขา้ตลาดธุรกจิค้าปลกีนี้ จงึไดเ้กดิแมก็ซแ์วลู ที่เป็นซุปเปอรม์ารเ์กต็       
ทีเ่ปิด 24 ชัว่โมง โดยเน้นการจ าหน่ายอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้ซึง่จะแตกต่างจากคู่แขง่อย่างเซเว่นอเีลฟเว่น และยงัมี
กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทาน จะมรีายการเมนูอาหารต่างๆทีห่ลากหลาย ทัง้อาหารญีปุ่น่และอาหารไทยดว้ย นอกจากน้ี
ยงัมกีารปรบัสนิคา้ เพื่อใหเ้ขา้กบัความตอ้งการในแต่ละสาขา ซึง่อยู่ต่างพืน้ทีก่นั และในอนาคตยงัมกีารขยายสาขาโดย
เลอืกท าเลทีต่ัง้ตามแนวรถไฟฟ้า ชุมชนต่างๆ โครงการคอมมนิูตีม้อลล ์อาคารส านกังานใจกลางเมอืง เป็นตน้  
 จากขอ้มูลขา้งต้น ธุรกจิค้าปลกี ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เกต็มกีารแข่งขนัสูง ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะ
ศกึษาทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และแรงจูงใจว่ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าใน         
แมก็ซแ์วลูในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมสีาขาของแมก็ซแ์วลูมากทีสุ่ดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค       
ใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  
 
 

http://www.prachachat.net:%20ออนไลน์
http://www.aeonthailand/
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในการซื้อสนิค้าในแมก็ซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดบัการศกึษา อาชพีและ รายไดต่้อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ในรา้นแมก็ซแ์วลขูองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้บรโิภคกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในแม็กซ์แวลู ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล (Demographic) 
  1.1 เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2 อาย ุ
   1.2.1 15 – 24 ปี 
   1.2.2 25 – 34 ปี 
   1.2.3 35 – 44 ปี 
   1.2.4 45 – 54 ปี 
   1.2.5 55 ปี ขึน้ไป 
  1.3 สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
  1.4 ระดบัการศกึษา 
   1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.4.2 ปรญิญาตร ี
   1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5 อาชพี 
   1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 
   1.5.2 ธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
   1.5.3 พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 
   1.5.4 ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
   1.5.5 พ่อบา้น / แม่บา้น 
   1.5.6 อื่นๆโปรดระบุ  
  1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.6.1 9,000 – 18,999 บาท 
   1.6.2 19,000 – 28,999 บาท 
   1.6.3 29,000 – 38,999 บาท 
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   1.6.4 39,000 – 48,999 บาท 
   1.6.5 49,000 บาทขึน้ไป 
 2. ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย 
  2.4 ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
  2.5 ดา้นพนกังานหรอืบุคลากร 
  2.6 ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
  2.7 ดา้นกระบวนการ 
 3. แรงจงูใจของผูบ้รโิภค 
  3.1 แรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
  3.2 แรงจงูใจดา้นเหตุผล 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 2. ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
สง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานหรอืบุคลากร ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลขูองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. แรงจูงใจด้านอารมณ์และเหตุผล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลูของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ (2539: 41)[1]  ลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายได้ต่อเดอืน ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรจะช่วยในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรม ช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของ
กลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทศันคติ ปรญิ ลกัธติานนท์ (2536: 189)[2] กล่าวว่า ทศันคต ิหมายถึง
สภาพจติทีเ่กดิจากประสบ-การณ์ การเรยีนรูท้ีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และสวุานี ดเิรกวฒันะ (2538: 12)[3] 
กล่าวว่า ทศันคตเิป็นสภาวะจติของบุคคลที่มต่ีอบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ อนัเกดิจากสภาพแวดลอ้มทีไ่ดร้บัในดา้น
การเรยีนรู้ ความรู้สกึ ความเขา้ใจและประสบการณ์ทัง้ทางตรงและสิง่ที่ไดร้บัการถ่ายทอดมาเกี่ยวกบับุคคล สิง่ของ 
หรอืสถานการณ์นัน้ๆ ท าใหเ้กดิความรูส้กึ ความรู ้ความเชื่อ มพีลงัผลกัดนัใหบุ้คคลพรอ้มทีจ่ะแสดงออกตามความรูส้กึ
เชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล หรือสิ่งของนัน้ๆในด้านบวกหรือด้านลบ โดยผู้รู้สึกสามารถบอกได้ว่า เห็นด้วย            
ไม่เหน็ดว้ย ชอบหรอืไม่ชอบ พอใจหรอืไม่พอใจ 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ฟิลปิส ์คอรต์เลอร์ (Philip Kotler. 2003: 98)[4] ใหค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นกลุ่ม
ของเครื่องมอืทางการตลาดทีอ่งคก์รใชใ้นการปฏบิตัติามวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 พบิูล ทปีะปาล (2543)[5] ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า มบีทบาทส าคญัมากในทาง
การตลาดเพราะเป็นการรวบรวมการตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมดเพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน แมว้่าเราจะไดท้ าการ
วเิคราะหเ์ลอืกตลาดเป้าหมาย (Target market) อย่างดทีีสุ่ดแลว้แต่การทีจ่ะพฒันาส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของลกูคา้ในตลาดเป้าหมายไม่ใช่ของง่าย ทัง้น้ีเน่ืองจากว่าเรามวีธิกีารทีจ่ะเลอืกกระท าได้
หลายทางที่จะตอบสนองความต้องการของเขา เมื่อวิเคราะห์ปญัหาต่างๆ ดงักล่าวซึ่งนักการตลาดจะต้องท าการ
ตดัสนิใจเพื่อด าเนินงาน 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11)[6] หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้
ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุม้ค่ารวมถงึมกีารจดัจ าหน่าย กระจายสนิคา้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิ
พฤตกิรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจ ลอนดอน และบติทา (London; & Bitta. 1988: 368)[7] แรงจูงใจ 
หมายถึง สภาวะทีอ่ยู่ภายในตวัของผู้บรโิภคที่เป็นพลงัท าให้ร่างกายมกีารเคลื่อนไหวไปในทศิทางทีม่เีป้าหมายทีไ่ด้
เลอืกไวแ้ลว้ ซึง่มกัจะเป็นเป้าหมายทีม่อียู่ในภาวะแวดลอ้ม 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศุภร เสรรีรีตัน์ (2540: 6)[8] พฤติกรรมผู้บรโิภค 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อ และการใช้สนิค้าบรกิาร (ผลติภณัฑ์) โดยผ่านการแลกเปลี่ยน         
ทีบุ่คคลต้องมกีารตดัสนิใจทัง้ก่อนและหลงัการกระท าโดยบุคคลที่จดัว่าเป็นผู้บรโิภคในที่นี้คอื บุคคลผู้มสีทิธใินการ
ไดม้าและใชไ้ป ซึง่สนิคา้และบรกิารทีไ่ดเ้สนอขาย โดยสถาบนัการตลาด 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑส์นิคา้ของรา้นแมก็ซแ์วล ูและอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอืผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภณัฑ์สนิค้าของร้านแม็กซ์แวลู และ
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และค านวนหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-probability 
Samples) โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5% .ในการวจิยัครัง้นี้ไดก้ าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่เตมิอกี 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิสีุ่ม
ตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยท าการจบัสลากแบบไม่ใส่คนื 
(Without replacement) จากสาขาของแมก็แวลูทัง้หมด 66 สาขา โดยจบัสลากมา 10 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแมก็แวลู
และแมก็แวลทูนัใจ ทีเ่ลอืกท าการส ารวจในเขตกรุงเทพมหานคร คอื สาขาพระราม 3 สาขาเกทเวย์ สาขาสลีมยูไนเตด็ 
สาขาอ่อนนุช 17 สาขาชดิลม วานิสสา สาขาอโศก โอเชีย่นทาวเวอร ์2 สาขาสาธุประดษิฐ ์19 สาขาวชริธรรมสาธติ 53 
สาขาเจรญินคร เดอะววิ สาขาสขุสวสัดิ ์36 
 ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota sampling) โดยในการสุม่ตวัอย่างแต่ละสาขาของแมก็แวล ู
จะแบ่งการสุม่ตวัอย่างออกเป็นสดัสว่นทีเ่ท่ากนั สาขาละ 40 ตวัอย่าง 
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 ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยท าการสุม่คนทีซ่ือ้สนิคา้ และเคยใช้
บรกิารของแมก็ซแ์วล ู
 

ผลการวิจยั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคในรา้นแมก็ซแ์วลู สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 
ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 29,000-
38,999 บาท 
 2. ผูบ้รโิภคมทีศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในระดบัด ีประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ ์ดา้น
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ด้านราคา ดา้นกระบวนการด้านพนักงานหรอืบุคลากร ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  
 3. ผูบ้รโิภคมแีรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์และดา้นเหตุผล อยู่ในระดบัมาก  
 4. ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้โดยเฉลี่ย 5 ครัง้ต่อเดอืน โดยจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิค้า 
318.34 บาทต่อครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุอาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู ดา้น
จ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ต่อเดอืน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 2. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลู ด้านจ านวนเงิน
โดยเฉพาะในการซือ้สนิคา้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นการจดัจ าหน่าย มคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ต่อเดอืน อย่าง
มนียัส าคญัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  2.1 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้
ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  2.2 ด้านพนักงานหรอืบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนเงนิในการซื้อสนิค้า        
ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลขูองผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอธบิายไดด้งันี้  
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ 
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
พบว่า 
  1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในร้านแมก็ซ์แวลูไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ทัง้ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิค้าในแต่ละเดอืน และจ านวนเงนิทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ 
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะปจัจุบนัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลขูองเพศชายและหญงิต่างสามารถซือ้สนิคา้อุปโภค
บรโิภคได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องเพศหญิงเท่านัน้ ทีจ่ะต้องมหีน้าที่ซือ้สนิค้าอุปโภคบรโิภคเท่านัน้ ดงันัน้ผู้บรโิภคที่มี
เพศแตกต่างกนั จงึมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ไม่แตกต่างกนั ทัง้ในดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ และจ านวน
เงนิการซื้อสนิค้า ซึ่งจะสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ภทัรวรนิ ประไกรวนั (2551) ปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
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บรกิารห้างโลตัส ชลบุรี ผลการวจิยัพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารหา้งโลตสั ชลบุร ีไม่แตกต่างกนั  
  1.2  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลูไม่แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน และจ านวนเงนิทีซ่ือ้ใน
แต่ละครัง้ เนื่องจากสนิคา้ทีจ่ าหน่ายในรา้นแมก็ซแ์วลู เป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภคพืน้ฐาน ทีผู่บ้รโิภคทุกระดบัการศกึษา
สามารถหาซือ้สนิคา้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกสทิธ ิสุนทรนนท ์(2545) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัมคีวามเกีย่วขอ้ง
กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ประเภทซุปเปอร์เซน็ต์เตอร์ของประชาชนกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล พบว่า การศกึษา แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้สนิค้าในร้านค้าปลกี  ประเภทซุปเปอร์เซน็ต์เตอร์ข อง
ประชาชนกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไม่แตกต่างกนั 
  1.3  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลูแตกต่างกนั ในด้าน
จ านวนครัง้ในการซื้อสนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึน้ไป จะมี
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในด้านจ านวนครัง้มากที่สุด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ในช่วงอายุดงักล่าว เป็น
หวัหน้าครอบครวัต้องรบัผดิชอบในการดูแลบา้น รวมถึงการซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภคเขา้ในบา้น จงึท าใหผู้้บรโิภคซื้อ
สนิค้ามากขึ้น ผลการศึกษาสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2540)  กล่าวว่า อายุ (Age) ที่
แตกต่างกนัจะมคีวามตอ้งการผลติภณัฑต่์างกนั 
   ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลูไม่แตกต่างกนั ในด้าน
จ านวนการซือ้เป็นจ านวนเงนิในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เพราะผูบ้รโิภคทุกช่วงอายุสามารถ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลไูดเ้อง เพราะสว่นใหญ่สามารถท างานและมรีายไดเ้ป็นของตนเองแลว้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์พบว่า อายุ ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควรไ์ม่แตกต่างกนั 
  1.4  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลูไม่แตกต่างกนั ใน
ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากสนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู
เป็นสนิค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ไม่ใช่สินค้าเฉพาะกลุ่ม ดงันัน้ผู้บริโภคทุกสถานภาพจึงสามารถซื้อสินค้าได้ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สยาม อนิทราฉัตรจามร (2545) ศกึษาเรื่องปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงตราสนิคา้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ         
แตกต่างกนั มปีจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุของการเปลีย่นแปลงตราสนิคา้ในการซือ้ครัง้ต่อไปไม่แตกต่างกนั  
   ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลูแตกต่างกนั ในดา้น
จ านวนการซือ้เป็นจ านวนเงนิในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั      
มพีฤติกรรมการซื้อเป็นจ านวนเงนิในแต่ละครัง้มากที่สุด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีสถานสมรส มกีารแยก
ครอบครวัออกมาจากครอบครวัใหญ่ ท าให้ต้องมีการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลูมากขึ้น เพราะต้องซื้อสนิค้าใช้เอง      
ทุกอย่าง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควรแ์ตกต่างกนั 
  1.5  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลูแตกต่างกนั ในด้าน
จ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูท้ีม่อีาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น และ
อื่นๆ จะมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในด้านจ านวนครัง้แต่ละเดอืนมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก พ่อบา้น /แม่บ้าน และ
อื่นๆ มเีวลาในการซือ้สนิคา้มากกว่าอาชพีอื่นๆทีเ่ป็นพนักงานประจ า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Kotler (2000) กล่าวว่า 
อาชพี (Occupation) ของแต่ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั  
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   ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในรา้นแมก็ซ์แวลูไม่แตกต่างกนั ในด้าน 
จ านวนการซือ้เป็นจ านวนเงนิในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากทุกอาชพี มคีวามตอ้งการใน
การซือ้สนิค้าในบางรายการทีเ่หมอืนกนั เช่น สนิคา้อุปโภคบรโิภค ซึง่เป็นสนิคา้พืน้ฐานทีทุ่กคนต้องใช ้ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์พบว่า อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควรไ์ม่แตกต่างกนั 
  1.6  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ีต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลู         
แตกต่างกนั ในด้านจ านวนการซื้อสนิค้าในแต่ละเดือน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จาก
ผลการวจิยัพบว่า ผูท้ีม่รีายได้ 49,000 บาทขึน้ไป จะมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืนมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ระดบัรายไดท้ีม่ากพอทีท่ าใหผู้บ้รโิภคสามารถซือ้สนิคา้ไดต้ามตอ้งการซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์(ปรมะ 
สตะเวทนิ. 2533: 112) ทีก่ล่าวว่า สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคม
ของบุคคลมอีิทธพิลอย่างส าคญัต่อปฏิกริยิาของผู้รบัสารที่มต่ีอผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบ -การณ์ 
ทศันคต ิค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั และผลวจิยัของ ภทัรวรนิ ประไกรวนั (2551) ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารห้างโลตสั ชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่ อเดอืน สถานภาพแตกต่างกนั          
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารหา้งโลตสั ชลบุรแีตกต่างกนั  
   ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวล ู           
ไม่แตกต่างกัน ด้านจ านวนเงินที่ซื้อในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดบั 0.05 เนื่องจากสนิค้าของร้าน         
แมก็ซแ์วล ูเป็นสนิคา้ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั ราคาไม่ต่างจากรา้นคา้อื่น ท าใหผู้ท้ีม่รีายไดทุ้กระดบั สามารถซือ้สนิคา้ใน
รา้นแมก็ซแ์วลูได ้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ อนวชั แยม้สรวล (2545) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ไฮยนี ประเภท
น ้ายาปรบัผา้นุ่มต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้น ้ายาปรบัผา้นุ่มไฮยนีไม่แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานหรือบุคลากร ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร  
  2.1  ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านความหลากหลายของประเภทสนิค้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ามี
คุณภาพ และอาหารสด มคีวามสดใหม่  ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู ในดา้นจ านวน
ครัง้ในการซื้อสนิคา้ในแต่ละเดอืน และจ านวนเงนิทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็น
เพราะผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้สนิคา้เหล่าน้ีไดต้ามรา้นสะดวกซือ้อื่นๆ เช่น เซเว่นอเีลฟเว่น โลตสัเอก็ซเ์พรส หรอืตลาด
สด เป็นตน้ ซึง่มสีาขาจ านวนมากและอยู่ใกลบ้า้นหรอืทีท่ างาน ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถหาซือ้สนิคา้ไดง้่าย เช่น เดนิทาง
สะดวก ร้านค้าใกล้บ้านหรอืที่ท างาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กรกมล ทองประชาญ (2553) ศกึษาเรื่อง การ
เปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์และทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมารใช้สายการบนิต้นทุนต ่าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตโิดยมผีลรวมดา้นผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิ
ตน้ทุนต ่าในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.2  ด้านราคา ดา้นสนิคา้แต่ละประเภทมหีลากหลายราคา ให้เลอืกตามเหมาะสม ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซื้อสนิค้าในแต่ละเดือน และจ านวนเงนิที่ซื้อ          
ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากสามารถซือ้ไดจ้ากรา้นคา้อื่นในหา้งชัน้น า เช่น เซน็ทรลั        
เดอะมอลล ์เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุพงศ ์กล ่าพูล (2546:101) พบว่า ทศันคตใินดา้นส่วนประสมทาง
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การตลาด ด้านราคารวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บรโิภค ในด้านราคา
คอมพวิเตอรท์ีจ่ะซือ้ และดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอมพวิเตอร์ 
   ดา้นสนิคา้มป้ีายแสดงราคาชดัเจน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วล ู
ในด้านจ านวนครัง้ในการซื้อในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจากการมป้ีายแสดงราคา             
ที่ชดัเจนเหมอืนร้านค้าอื่นๆ จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลู ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
กุสมุา อภริวรรธกกุล (2546) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อะไหล่รถยนต์
ของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัดา้นราคาไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
ของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
   ด้านสนิค้ามป้ีายแสดงราคาชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวล ู          
ในจ านวนเงนิทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก และมคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางเดยีวกนัเน่ืองจากการมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจน ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถค านวณเงนิทีใ่ชจ้่ายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉัตรนภา เจรญิพนัธ ์(2551) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมลูกค้าในการซือ้สนิค้าตราเฉพาะของ
ห้างเทสโก้โลตสั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จากการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากซื้อสนิค้า โดยเห็น
สนิคา้และป้ายในรา้นคา้ และในการหาขอ้มลูนัน้ผูต้อบแบบสอบถามดปู้ายราคาว่าถูกทีส่ดุในหมวดเดยีวกนั  
   ด้านสนิค้าโดยรวมมรีาคาถูกกว่าซื้อที่ห้างอื่น มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธ์
ค่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั เพราะราคาทีถู่กกว่าหา้งอื่น สามารถท าใหลู้กคา้เขา้มาซือ้สนิคา้
มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัราวด ีทพิยด ี(2551) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมลูกคา้ในการซือ้สนิคา้ตราเฉพาะ
ของหา้งเทสโกโ้ลตสั อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้สนิคา้เป็นบางครัง้ และสนิคา้ทีซ่ื้อ
ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าบริโภค โดยวตัถุประสงค์ในการซื้อสนิค้าคือ ต้องการสนิค้าราคาถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ           
ตรายีห่อ้อื่น  
   ด้านสินค้าโดยรวมมีราคาถูกกว่าซื้อที่ห้างอื่นไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน         
แมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนเงนิที่ซื้อในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากสนิค้าบางรายการ          
มรีาคาถูกกว่า แต่สนิคา้บางรายการมรีาคาเท่ากบัห้างอื่นๆ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2552) ได้
กล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาด หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ขายใน
ราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละผูบ้รโิภคยนิดทีีจ่ะจ่ายเพราะมองเหน็ว่าคุม้  
  2.3  ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านที่มีสาขากระจายอยู่ ในบริเวณเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซื้อสนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ
ผูบ้รโิภคเหน็ถึงความส าคญัว่า การขยายสาขาให้มจี านวนมากขึน้ทัง้ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล จะ เป็นการเพิม่
ปริมาณผู้บริโภคและความถี่ให้ซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลูในแต่ละเดือนมากขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิทวสั 
รุ่งเรอืงผล (2545) ศกึษาเรื่อง โครงการสง่เสรมิรา้นคา้ปลกีไทย ประเภทรา้นสะดวกซือ้ (โชวห์่วย) พบว่าปจัจยัหลกัทีม่ี
ความส าคญัต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ สถานทีต่ัง้ของรา้น ทีจ่อดรถสะดวกสบาย 
และปจัจยัทีด่งึดดูลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารในรา้นมากทีส่ดุคอื ท าเลทีใ่กลแ้ละสะดวกในการมาซือ้สนิคา้ 
   ดา้นทีม่สีาขากระจายอยู่ในบรเิวณเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวลู ในจ านวนเงินที่ซื้อในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 เนื่องจากร้าน     
แมก็ซแ์วล ูเป็นรา้นเพิง่เปิดมาไม่นาน การกระจายสาขาจงึยงัไม่ครอบคลุมเขตกรุงเทพๆ และปรมิณฑล รา้นแมก็ซแ์วลู
อาจจะยงัไม่สามารถใหบ้รกิารไดท้ัว่ถงึทุกพืน้ที ่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยา กรมดษิฐ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์ iPhone ของผู้บรโิภค ในเขต
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กรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ดา้นการจดัจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัท ์iPhone 
ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ด้านท าเลที่ตัง้สะดวกและสามารถหาได้ง่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ต ่ามากและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้ามกีารเลอืกท าเลทีต่ัง้ทีส่ะดวกและสามารถหาไดง้่าย เช่น 
มกีารตัง้ในเขตชุมชนมากขึน้ จะช่วยเพิม่ความถี่ในการซื้อสนิคา้ในแต่ละเดอืนมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นัยนา แก่นกุล (2546) ศกึษาปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการของผู้เข้าพกัที่โรงแรมในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารโรงแรม ดา้นสถานที ่(ท าเลทีต่ัง้) มากทีส่ดุ  
   ดา้นท าเลที่ตัง้สะดวกและสามารถหาได้ง่าย ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในร้าน
แมก็ซแ์วล ูในจ านวนเงนิทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากในบางสาขาอาจจะไม่ไดอ้ยู่
ใกลแ้หล่งส านกังาน หรอื รถไฟฟ้า รถใตด้นิ ท าใหผู้บ้รโิภคไม่สะดวกในการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วล ูซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วชิยา กรมดษิฐ ์(2555) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อโทรศพัท์ iPhone ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ด้านการจดัจ าหน่าย ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท ์iPhone ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ด้านความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ค่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้ารา้นแมก็ซแ์วลู อยู่ใกลส้ถานทีท่ างานทัง้ของเอกชน 
และรฐับาล จะช่วยเพิม่ความถี่ของการซือ้สนิค้าในแต่ละเดอืนมากขึน้ และในด้านจ านวนเงนิที่ซื้อสนิคา้ในแต่ละครัง้       
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธต์ ่า
มากและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้สถานทีต่ัง้ใกลก้บัทีท่ างาน จะช่วยใหผู้บ้รโิภคไม่ตอ้งเสยีเวลา
ในการเดนิทาง ช่วยเพิม่เวลาในการซือ้สนิคา้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศรา จนัทรจ์รสัสุข (2555) ศกึษา
เรื่องปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและใช้บรกิารในห้างเทสโก้โลตสัของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า การเดนิทางสะดวกใกล้ที่ท างานและที่บ้าน มอีทิธพิลต่อฤติกรรมในการซื้อสนิค้าประเภทอุปโภค
บรโิภค  
  2.4  ด้านส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดักจิกรรมหน้ารา้นแมก็ซแ์วล ูมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนการซื้อสนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธต์ ่ามาก และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคเหน็ถงึความส าคญัว่า การขยาย
จ านวนวนัที่มีการจัดกิจกรรมมากขึ้น จะช่วยเพิ่มพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูในแต่ละเดือนมากขึ้น        
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรชาต ิลิม้วาร ี(2547: 137) ศกึษาเรื่องทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคจาก
การสง่เสรมิการขายและการใหบ้รกิารของหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตคิวามชอบ
ต่อการจดัรายการส่งเสรมิการขายสนิค้าลดราคามากที่สุด โดยมรีูปแบบการลดาคาที่แตกต่างกนั ซึ่งรูปแบบการจดั
รายการลดราคาของหา้งเทสโกโ้ลตสัทีผู่บ้รโิภคชอบและใชม้ากทีส่ดุ คอื การจดัรายการการซือ้ 1 แถม 1  
   ดา้นการจดักจิกรรมหน้ารา้นแมก็ซแ์วลูไม่สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู ใน
ดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นกจิกรรมทีย่งัไม่ดงึดูดผูบ้รโิภค
ใหเ้ขา้มาร่วมกจิกรรม เช่น การลดราคาสนิคา้ทีจ่ดัรายการ อาจจะยงัไม่ใช่สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ภทัรวรนิ ประไกรวนั (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารหา้งเทสโก ้โลตสั ชลบุร ี
จากการศึกษาพบว่า ปจัจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด            
ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิารทีห่า้งเทสโกโ้ลตสั ชลบุร ี
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    ด้านการให้ข้อมูลทางแผ่นพบั หนังสอืพิมพ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน 
แมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซื้อสนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 มคีวามสมัพนัธ ์       
ต ่ามาก และมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้ข้อมูลหลายๆ  ช่องทางเพิ่มมากขึ้น เช่น 
อนิเตอรเ์น็ต โฆษณา เป็นตน้ จะช่วยเพิม่จ านวนในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืนมากขึน้ ซึง่จะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ธนิชชา เกดิชยัภูม ิ(2549) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดที่มผีลต่อกาตดัสนิใจซื้อสนิคา้จากธุรกจิขนาด
ใหญ่ซเูซน็เตอรแ์ละไฮเปอรม์ารเ์กต็ในสมุทรปราการ พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารจากสื่อมวลชน มกีารเปิดรบั
สื่อโทรทศัน์ และสื่อเฉพาะกจิป้ายโฆษณากลางแจ้งในระดบัมาก การเปิดรบัข่าวสารทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้มากทีส่ดุ  
   ดา้นการใหข้อ้มลูทางแผ่นพบั หนงัสอืพมิพไ์ม่สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วล ู
ในด้านจ านวนเงนิที่ซือ้สนิค้าในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เช่น การลดราคาที่แจง้ในแผ่นพบั 
หนังสอืพมิพ์ อาจแจ้งรายละเอียดคลุมเครือไม่ชดัเจนในการซื้อสนิค้า เช่น สามารถซื้อสนิค้าได้ไม่เกินกี่ชื้นต่อครัง้           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรวริน ประไกรวัน (2551) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ           
หา้งเทสโก ้โลตสั ชลบุร ีจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
สง่เสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการใชบ้รกิารทีห่า้งเทสโกโ้ลตสั ชลบุร ี
   ด้านการท าโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาสนิค้า ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน
แมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซือ้สนิค้าในแต่ละเดอืน และจ านวนเงนิในการซือ้แต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากสนิคา้บางรายการทีน่ ามาลดราคา อาจเป็นสนิคา้ที่ใกลห้มดอายุ ซึ่งท าให้ผูใ้หผู้บ้รโิภคไม่
ต้องการซื้อสนิค้าเหล่านัน้ ซึ่งจะสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธรีดา ตนัธรรศกุล (2542:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ความรู ้
ทศันคต ิและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เฮา้สแ์บรนดข์องกลุ่มผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรม
การเปิดรบัสารจากการไปรา้นคา้ปลกี รา้นคา้สง่ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความรูท้ีม่ต่ีอสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์เน่ืองจากหา้งอื่น
อาจมโีปรโมชัน่ทีด่กีว่า เช่น รายการแถมสนิคา้ หา้งอื่นลดราคามากกว่า เป็นตน้  
  2.5 ด้านพนักงานหรอืบุคลากร ดา้นพนกังานเพยีงพอต่อการบรกิาร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดือน และจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคจะให้ความส าคญักบัผลติภณัฑ์และราคาสนิค้า มากกว่า
จ านวนพนกังานทีใ่หบ้รกิาร จงึไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดุษฎ ีเทีย่งแท ้ (2550) 
ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการแข่งขนั และกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกจิคา้ปลกี ประเภทดสิเคาน์สโตร์ จากการศกึษา
พบว่า จุดอ่อนของการแขง่ขนั คอื บุคลากรไม่เพยีงพอ ลกูคา้ไม่มัน่ใจในคุณภาพ  
   ด้านพนักงานมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน         
แมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก 
และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงขา้มกนั กล่าวคอื พนักงานมกีารอบรมการบรกิารมาไดด้แีลว้ ส าหรบัหลกัสตูรทีม่ี
ชัว่โมงการสอนเรื่องการบริการที่มีอยู่  ไม่จ าเป็นต้องมีหลกัสูตรที่ต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมเพิ่มเติมอกี เพราะ
พนกังานสามารถปฏบิตังิานต่อผูบ้รโิภคไดด้ ีการใชร้ะยะเวลาเรยีนเพิม่เตมิ ท าใหเ้สยีต้นทุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สหพล ปฐมกุล (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเอาประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
ประเภท 3 ของผูเ้อาประกนัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเอา
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 3 ของผูเ้อาประกนัในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิตรงขา้มกนัในระดบัต ่า 
    ด้านพนักงานมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน  
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก 
และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื หลกัสตูรการอบรมพนกังานในเรื่องการบรกิาร อาจมกีารจ้างสถาบนั
ทีเ่ป็นมอือาชพีให้มาสอน แต่ใชร้ะยะเวลาเท่าเดมิในการอบรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร และจะช่วยให้
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ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ในจ านวนเงนิทีม่ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนีย ์สริวิฒัน์วทิูร (2552) ศกึษาเรื่อง 
กลยุทธท์างการตลาดและการการบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ปุ๋ยและเคมเีกษตร ของ
ตวัแทนจ าหน่าย บรษิทัยบิอนิซอยและแยค็ส ์จ ากดั จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นการบรหิารลกูคา้สมัพนัธใ์นรูปแบบ
พืน้ฐาน ในรูปแบบการตลาดเชงิรุก มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิค้าปุ๋ยและเคมเีกษตรของตวัแทน
จ าหน่าย 
   ดา้นพนกังานแต่งกายสภุาพ เรยีบรอ้ย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วล ู
ในด้านจ านวนการซื้อสินค้าในแต่ละเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสมัพันธ์ต ่ามาก และมี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางตรงข้ามกนั กล่าวคอืชุดยูนิฟอร์มของพนักงานมีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานแล้ว         
ไม่จ าเป็นต้องตดัชุดยูนิฟอรม์ใหม่หรอืตดัรูปแบบอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สหพล ปฐมกุล (2551: บทคดัย่อ) 
ศกึษาเรื่องปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเอาประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 3 ของผูเ้อาประกนั
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเอาประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
ประเภท 3 ของผูเ้อาประกนัในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิตรงขา้มกนัในระดบัต ่า 
   ดา้นพนกังานแต่งกายสภุาพ เรยีบรอ้ย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วล ู
ในด้านจ านวนเงินที่ซื้อสินค้าในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสมัพันธ์ต ่ามาก และมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การแต่งกายของพนักงานที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มของร้านแม็กซ์แวลู            
ทีจ่ดัเตรยีมใหม้คีวามสุภาพอยู่แล้ว แต่อาจเน้นเรื่องความสะอาดของชุดก่อนการปฏบิตัิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของ 
สรร เกษมสถิตจงกุล (2538) ศกึษาวจิยัเชงิ เปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อการใหบ้รกิารของเซน็ทรลั
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และตนัตราภณัฑแ์อรพ์อรต์ซุปเปอรม์ารเ์กต็ จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า การใหบ้รกิารเตม็รปูแบบ ยงัเป็น
สิง่จ าเป็น การสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ดว้ยบรกิาร โดยเฉพาะความสภุาพอ่อนน้อม 
  2.6 ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านร้านค้าเป็นระเบยีบ สะดวกแก่การเลอืกซื้อสนิค้า  
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในรา้นแมก็ซ์แวลู ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิค้าในแต่ละเดอืน และ
จ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคเหน็ว่ารา้นคา้ทุกแห่งควร
เป็นระเบยีบ และมคีวามสะดวกแก่การเลอืกซื้อสนิค้าที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว จงึไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า        
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติมิา วริยิะสุขสงิห ์(2552) ศกึษาเรื่องทศันคตเิกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม ทีม่ต่ีอสถาบนักวดวชิา ไอเดยีลฟิสกิสใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติ  
ทีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ 
   ด้านรถเข็นใส่สินค้ามีบริการเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน           
แมก็ซแ์วลู ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 ผูบ้รโิภคบางราย
อาจซื้อสนิค้าเพยีงไม่กี่ชื้น อาจจะใช้ตะกร้าในการวางสนิค้าแทนรถเขน็ โดยไม่เห็นความส าคญัของรถเขน็มากนัก          
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติมิา วริยิะสุขสงิห ์(2552) ศกึษาเรื่องทศันคตเิกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม ทีม่ต่ีอสถาบนักวดวชิา ไอเดยีลฟิสกิสใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติ 
ทีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ 
   ดา้นรถเขน็ใส่สนิคา้มบีรกิารเพยีงพอ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วล ู
ในด้านจ านวนเงินที่ซื้อสินค้าในแต่ละครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสมัพันธ์ต ่ามาก และมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้รถเขน็ทีใ่หบ้รกิารมขีนาดและปรมิาณมากขึน้ ท าใหเ้พิม่จ านวนปรมิาณ
การซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สชุาต ิลิม้วาร ี(2547) ศกึษาเรื่องทศันคตแิละพฤตกิรรม
การซือ้ของผูบ้รโิภคจากการจดัรายการส่งเสรมิการขายและการใหบ้รกิารของหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอความพอเพยีงของรถเขน็ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
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   ด้านพื้นทางเดินภายในสะอาดเรียบร้อย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน        
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธต์ ่า
มาก และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางตรงข้ามกนั กล่าวคือ พนักงานท าความสะอาดพื้นทางเดินตลอดเวลา ท าให้
ผูบ้รโิภคไม่สะดวกในการเลอืกสนิคา้ ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารน้อยลง ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวถึงการพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บรกิารเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลกูคา้ (Customer-Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด รวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเครื่องมอืทาง
การตลาดทีส่ าคญัอย่างหนึ่งส าหรบัธุรกจิบรกิาร 
   ด้านพื้นทางเดินภายในสะอาดเรียบร้อย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน           
แม็กซ์แวลู ในด้านจ านวนเงินที่ซื้อสนิค้าในแต่ละครัง้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแม็กซ์แวล ู  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื 
ถ้าพนักงานดูแลและใส่ใจความสะอาดพืน้ทางเดนิอย่างเหมาะสม จะช่วยใหผู้บ้รโิภคเลอืกสนิคา้ไดอ้ย่างสบายใจ และ
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดน้าน ซึง่อาจจะท าใหซ้ือ้สนิคา้ไดป้รมิาณมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธวีนั ปรชีาวบิูลย ์
(2546) ศกึษาเรื่องความคดิเหน็ต่อปจัจยัทีม่ผีลในการตดัสนิใจเดนิทางกบับรษิทัการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความสบายของทีน่ัง่ และความสะอาดภายใน
เครื่องบนิ เป็นตน้  
   ดา้นรา้นคา้มแีสงสว่างและอุณหภูมทิีเ่หมาะสม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น
แมก็ซแ์วลู ในดา้นจ านวนการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากสาขาส่วนใหญ่ 
อาจมแีสงสว่างและอุณหภูมทิีเ่หมาะสมอยู่แลว้ ซึง่ไม่มผีลต่อการซื้อสนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธติิมา วริิยะสุขสงิห์ ศกึษาเรื่องทศันคติเกี่ยวกบัส่วนปนะสมทางการตลาดบริการ ที่ มคีวามสมัพนัธ์กบัความ          
พงึพอใจโดยรวม ทีม่ต่ีอสถาบนักวดวชิาไอเดยีลฟิสกิสใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอส่วนประสมการตลาด
บรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ 
   ดา้นรา้นคา้มแีสงสว่างและอุณหภูมทิีเ่หมาะสม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าในรา้น
แมก็ซแ์วล ูดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก และมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ในบางสาขาถ้ามกีารปรบัแสงสว่างและอุณหภูมทิีเ่หมาะสม อาจจะท าให้
ผู้บริโภคซื้อสนิค้าได้มากขึ้น เช่น อาจจะมองเห็นสนิค้าได้มากขึ้น สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชยัพล ชาวประเสริฐ 
(2553) ลกัษณะทางกายภาพเป็นสิง่ทีล่กูคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบ้รกิาร กล่าวคอื ลูกคา้จะอาศยั
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพเป็นปจัจยัหน่ึงในการเลอืกใชบ้รกิาร 
  2.7 ด้านกระบวนการ ด้านการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกสาขา มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซือ้สนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ       
ทีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้ารา้นแมก็ซแ์วลูสามารถฝึก
พนกังานใหบ้รกิารทีเ่ป็นมาตรฐานเหมอืนกนัในทุกสาขามากขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ศริญัดา จองวรรณศริ ิ(2556) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวาม 
สมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ร้าน ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านกระบวนการ                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้น ซพี ีฟู้ดมารเ์กต็ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
   ดา้นการใหบ้รกิารทีเ่ป็นมาตรฐานเหมอืนกนัทุกสาขา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ในรา้นแมก็ซแ์วลู ในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เพราะผูบ้รโิภคจะ
ได้รบัการบรกิารที่เป็นมาตรฐานจากพนักงานเหมอืนกนัทุกสาขาทีผู่้บรโิภคใช้บรกิารจงึไม่ได้มผีลต่อปรมิาณการซื้อ
สนิคา้ในแต่ละครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีะชยั ตนัฑพ์รชยั (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด
ดา้นกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดจิทิลัคอนเทนตป์ระเภทเพลงของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่
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ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารดจิทิลัคอนเทนตป์ระเภทเพลงของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
   ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารรวดเรว็ ถูกต้อง และดา้นการเปิดบรกิารทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้
สะดวกในการซื้อสนิค้า ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซื้อ
สนิคา้ในแต่ละเดอืน และจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ผูบ้รโิภค
อาจจะไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ และถูกตอ้งจากรา้นคา้อื่นๆ เหมอืนรา้นแมก็ซแ์วล ูผูบ้รโิภคจงึไม่เหน็ถงึความแตกต่าง 
นอกจากนี้ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ไม่ได้ซื้อสนิคา้ในเวลากลางคนื จงึไม่เหน็ถึงความส าคญัของการเปิดรา้น 24 ชัว่โมง 
นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้อื่นทีเ่ป็น 24 ชัว่โมง เช่น เซเว่นอเีลฟเว่น ทีม่สีาขามากมาย และเปิดสาขาใกลบ้า้นของผูบ้รโิภค 
จงึเป็นทางเลอืกของผู้บรโิภคที่จะเลอืกซื้อสนิค้ากบัร้านที่ใกลบ้้าน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรีะชยั ตนัฑ์พรชยั 
(2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ดจิทิลัคอนเทนต์ประเภทเพลงของผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดจิทิลัคอนเทนตป์ระเภทเพลงของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
 
 สมมติฐานท่ี 3 แรงจงูใจด้านอารมณ์และเหตุผล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้าน
แมก็ซแ์วลูของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร  
  3.1  ด้านอารมณ์ ด้านป้ายร้านมสีสีนัโดดเด่น ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ป้ายรา้น
อาจมสีสีนั หรอืภาพไม่เป็นทีส่ะดุดตาของผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภคมองขา้มรา้นไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยา 
กรมดษิฐ์ (2555) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท ์
iPhone ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ดา้นอารมณ์ในการซือ้โทรศพัท ์iPhone โดยรวมไม่
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท ์iPhone ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ด้านป้ายร้านมสีสีนัโดดเด่น มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลูในด้าน
จ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก และมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ป้ายรา้นมกีารออกแบบใหม่ ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเหน็ไดส้ะดุดตา หรอืมเีอกลกัษณ์โดดเด่น จ า
ไดง้่าย หรอืมป้ีายลดราคาขนาดใหญ่ จะท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้มากขึน้จากป้ายโฆษณาน้ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อ าภา สงิห์ค าพุด (2554) ศกึษาเรื่อง กาบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ แรงจูงใจที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมในการตดัสนิใจซื้อ
ประกยัรถยนตข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครกบับรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า แรงจูงใจดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนต ์ 
   ด้านความมีชื่อเสยีงของร้านค้า ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวล ู          
ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื เป็นรา้นทีก่่อตัง้ใหม่ 
ผูบ้รโิภคยงัตอ้งใชเ้วลาในการจดจ า ซึง่ไม่เหมอืนบิก๊ซ ีโลตสั ทีเ่ขา้มาในประเทศไทยนานแลว้ ลกูคา้สามารถนึกถงึเวลา
ซือ้สนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยา กรมดษิฐ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท ์iPhone ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ดา้น
อารมณ์ในการซื้อโทรศพัท์ iPhone โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์iPhone ของผู้บรโิภค         
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ดา้นความมชีื่อเสยีงของรา้นคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นแมก็ซแ์วลูในดา้น
จ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก และมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้ามีการโฆษณาผ่านสื่อต่างให้มากขึ้น ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงชื่อเสียงของร้านมากขึ้น 
ผูบ้รโิภคกจ็ะเขา้มาซือ้สนิคา้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัส่วน
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ประสมการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสนิค้าซีคอนสแควร์ พบว่า ความมี
ชื่อเสยีงของรา้นคา้ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์ 
   ด้านการตกแต่งร้านได้สวยงาม น่าสนใจ ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน 
แมก็ซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซือ้สนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ร้านค้า
อาจจะตกแต่งร้านเรียบง่าย ไม่เป็นที่สะดุดของผู้บริโภค ท าให้ไม่สามา รถดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อสินค้าได ้              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชยา กรมดิษฐ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท ์iPhone ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ดา้น
อารมณ์ในการซื้อโทรศพัท์ iPhone โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์iPhone ของผู้บรโิภค         
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ดา้นการตกแต่งร้านไดส้วยงาม น่าสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในร้านแมก็ซ์
แวลูในด้านจ านวนเงนิที่ซื้อสนิค้าในแต่ละครัง้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลู ในด้าน
จ านวนการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก และมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ตกแต่งรา้นไดส้วยงาม และดงึดูดใจของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ จะท าให้ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อ าภา สงิห์ค าพุด (2554) ศึกษาเรื่อง กาบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ แรงจูงใจที่มี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อประกันรถยนต์ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครกบับริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
พบว่า แรงจงูใจดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนต ์ 
  3.2  ด้านเหตุผล ด้านการบรกิารมมีาตรฐานเดยีวกนัทุกสาขา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
สนิค้าในร้านแม็กซ์แวลู ในด้านจ านวนครัง้ในการซื้อสนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มี
ความสมัพันธ์ต ่ามาก และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าอบรมพนักงานในทุกๆ  เรื่องให้เป็น
มาตรฐานเดยีวกนัทุกสาขา โดยอาจมเีกณฑใ์นการวดัที่เหมอืนกนัมากขึน้ จะท าใหเ้พิม่ปรมิาณของผู้บรโิภคมากขึน้ 
เพราะมคีวามมัน่ใจในความเป็นมอือาชพี ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของเชฟแมน แลคานุค (Schiffman; & Kanuk. 
2007:87) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่มีเหตุผล เมื่อเขาพิจารณาทางเลือกต่างๆ แล้วจะตัดสินใจเลือกตราสินค้าที่มี
อรรถประโยชน์สงูสดุ หรอืความพงึพอใจสงูสดุ หรอืความคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไปสงูสดุ   
   ดา้นการบรกิารมมีาตรฐานเดยีวกนัทุกสาขา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น
แมก็ซแ์วลใูนดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ในบางสาขาอาจมี
การใหบ้รกิารทีไ่ม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เช่น พนกังานไม่สามารถใหข้อ้มลูสนิคา้ได ้จงึสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ รุ่งนภาพร คงสุขสวัสดิ ์(2552) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัแรงจู.ใจด้าน
เหตุผล ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 
   ดา้นการมสีนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าซือ้ตามรา้นคา้อื่น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น
แมก็ซ์แวลู ในดา้นจ านวนครัง้ในการซื้อสนิค้าในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธ์
ค่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าสนิคา้บางรายการมรีาคาทีถู่กกว่ารา้นคา้อื่น และมกีาร
จดัรายการบ่อยๆ ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของเชฟแมน และคานุค 
(Schiffman; & Kanuk. 2007: 87) ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมที่มเีหตุผล เมื่อเขาพจิารณาทางเลอืกต่างๆ แลว้จะตดัสนิใจ
เลอืกตราสนิคา้ทีม่อีรรถประโยชน์สงูสดุ หรอืความพงึพอใจสงูสดุ หรอืความคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไปสงูสดุ   
   ดา้นการมสีนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าซือ้ตามรา้นคา้อื่น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ใน
รา้นแมก็ซแ์วลู ในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื สนิคา้บาง
รายการอาจจะไม่ไดม้รีาคาถูกกว่ารา้นคา้อื่น ท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้น้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยา กรมดษิฐ ์
(2555) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท ์ iPhone ของ
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ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ด้านเหตุผลในการซื้อโทรศัพท์ iPhone โดยรวมไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทi์Phone ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาในการซือ้โทรศพัท์ 
iPhone ต่อเครื่อง   
   ดา้นการจดัรายการส่งเสรมิการขายที่น่าสนใจ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในร้าน
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธต์ ่า
มาก และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื การสะสมคะแนนในการซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ เพื่อแลกของรางวลั 
จะท าให้ผู้บรโิภคเข้ามาซื้อสนิค้ามากขึน้ ซึ่งจะสอดคล้องกบังานวจิยัของ จุฬาลกัษณ์ ดัง้รดัคณะ (2546: 175) ได้
ท าการศกึษาปจัจยัดา้นสง่เสรมิการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีห่า้งสรรพสนิคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่
หา้งสรรพสนิคา้ ในด้านจ านวนครัง้ในการมาใชบ้รกิารห้างสรรพสนิคา้ในแต่ละเดอืน ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เมื่อถูกน ามาใช้กจ็ะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
พฤตกิรรมการซือ้ได ้เน่ืองจากการสง่เสรมิการขายจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึว่าตนไดม้ากกว่าสนิคา้หรอืบรกิารที่
ตนซื้อและคุ้มค่ากบัการจ่ายเงนิไป ดงันัน้เมื่อห้างสรรพสนิค้าได้มกีารจดัการส่ งเสรมิการขายกจ็ะสามารถดงึดูดให้
ผูบ้รโิภคมาใชบ้รกิารบ่อยครัง้ยิง่ขึน้  
   ดา้นการจดัรายการสง่เสรมิการขายทีน่่าสนใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น
แมก็ซแ์วล ูในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื การส่งเสรมิการ
ขายยงัไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภค ท าให้ไม่มผีลต่อการซื้อสนิค้าของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุชาต ิ           
ลิ้มวาร ี(2547) ศกึษาเรื่องทศันคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจากการจดัรายการส่งเสริมการขายและการ
ใหบ้รกิารของหา้งเทสโก้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้ราคาถูก และทศันคติ
ชองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรายการสนิคา้แลกซือ้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ให้ครบทุกสาขา เพราะจะได้ภาพรวมของ
กลุ่มเป้าหมายในดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ซึง่การท าวจิยัครัง้น้ีเป็นการสุ่มตวัอย่างในบาง
สาขาเท่านัน้ อาจจะยงัไม่ใช่ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด ซึง่จะช่วยใหพ้ฒันาสนิคา้และบรกิารต่อไป 
 2. ศกึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าในกลุ่มธุรกจิรา้นคา้ประเภทเดยีวกนั ในดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร เช่น เซเว่นอเีลฟเว่น โลตสัเอก็ซเ์พรส เป็นต้น แลว้น ามาเปรยีบ เทยีบกบัรา้นแมก็ซแ์วลู ว่ามคีวาม
แตกต่างกนัอย่างไร 
 3. ศกึษาเกี่ยวกบัสื่อต่างๆมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลู เพื่อเ ป็นแนวทางในการท า
การตลาดต่อไป 
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 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารยท์ีป่รกึษา 
ที่ได้เสยีสละเวลาให้ค าปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะ และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวิจยันับตัง้แต่แรกเริ่มต้น
ด าเนินงานจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้            
ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร .กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่ได้
กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึง่ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดพีรอ้มทัง้ให้
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ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อนัดยีิ่ง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณเจา้หน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร ์และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ด้
อ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 ขอขอบคุฯเพื่อนนิสติ คณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทุกคนที่ให้ก าลงัใจ และ
ค าแนะน า ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืใหข้อ้มูล และคอยใหก้ าลงัใจ
ดว้ยดเีสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์สารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดา มารดา 
คณาจารย ์และผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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