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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้า           

แมก็ซแ์วลขูองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้สนิคา้ใน

รา้นแมก็ซแ์วลูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วาม

แตกต่างโดยใชส้ถติิทดสอบค่าท ี การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใช้สถิติ

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบว่า  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท และสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้าน

พนกังานหรอืบุคลากร ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มรีะดบัความสาํคญัอยู่ใน

ระดบัมาก และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลอูยู่ในระดบัพงึพอใจ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยอายุ และสถานภาพ แตกต่างกนั มคีวามพึง

พอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลแูตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานหรอื

บุคลากร ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน

การซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูโดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซื้อ

สนิค้าแมก็ซ์แวลู โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั0.01 

 

คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์ความพงึพอใจ การซือ้สนิคา้ 
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Abstract 

 

 The sample size in this research consisted of 400 consumers in the Bangkok metropolitan area 

who either regularly or ever bought products at a Maxvalu supermarket. A questionnaire was used for data 

collection. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test for difference 

analysis, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient.  

 The results of the research were as follows:  

 Most consumers who bought products at Maxvalu supermarkets were female, aged between 21 – 

30 years old, single, held a Bachelor’s degree, worked as private company employees and had an average 

monthly income between Baht 15,001-30,000.  

With regard to the service marketing mix, including aspects such as product price, place, people, physical 

evidence and process were found to be at a high level, while the aspect of promotion was found to be at a 

moderate level. 

 The overall satisfaction levels of consumers buying products at Maxvalu supermarkets were found 

to be satisfactory. 

 The results of hypotheses testing are as follows: 

 Consumers of different ages and marital status had different overall satisfaction levels regarding 

buying products at Maxvalu supermarket at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively.  

 The service marketing mix factors of product, price, promotion, people, physical evidence and 

process aspects were positively related to overall consumer satisfaction on buying product at Maxvalu 

supermarket at a moderate level and at statistically significant levels of 0.05 and 0.01, respectively. 

 The service marketing mix factors on the aspect of place are rather low with regard to the 

consumer’s overall satisfaction at a statistically significant level of 0.01. 

 

Keywords:  Relationship, Satisfaction, Shopping 

 

บทนํา 

 ในโลกยุคปจัจุบนัทีว่วิฒันาการต่างๆพฒันาและขยายตวัไปอย่างต่อเน่ือง การเพิม่ขึน้ของประชากรเป็นไป

อย่างรวดเรว็ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีดา้นการสื่อสาร ส่งผล

ให้การดําเนินชีวิตของคนเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเร่งรีบและแข่งขันกับเวลาที่ถูกกดดันจาก

สภาพแวดลอ้มต่างๆจงึทาํใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคเปลีย่นแปลงไป ประกอบกบัอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นการบรโิภคทีม่ี

จํานวนมากขึน้ จงึทําใหเ้กดิทางเลอืกใหม่สาํหรบัธุรกจิค้าปลกีในรูปแบบซุปเปอรม์าร์เกต็ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัทีต่อ้งการความสะดวกสบาย 

 ปจัจุบนัการขยายตัวของกลุ่มธุรกจิค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจึงมี

ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนในธุรกิจน้ีมากขึ้นทัง้ในรูปแบบของห้างสรรพสนิค้า คอมมวินิตี้ มอลล์ และ

ซุปเปอร์มาร์เกต็เพื่อรองรบัชุมชนเมอืงสมยัใหม่ที่มปีระชากรอยู่อย่างหนาแน่นทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร จงึทําให้

ธุรกจิคา้ปลกีมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตในอตัราเพิม่ขึน้ ซึง่ในปี พ.ศ. 2555 ธุรกจิคา้ปลกีมมีูลค่าตลาดรวม 2,399,377 ลา้น
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บาท เตบิโตจากปี พ.ศ. 2554 รอ้ยละ 10 สว่นในปี พ.ศ. 2556 มลูค่าตลาดขยายตวัรอ้ยละ 12 โดยสมาคมคา้ปลกีไทย

คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2557 มูลค่าตลาดจะขยายตวัเพิม่สงูขึน้เช่นกนั (กรมการคา้ภายใน, 2556) เมื่อประเมนิจากช่วง

ครึง่ปีแรกปี พ.ศ. 2557 ภาพรวมธุรกจิคา้ปลกีเตบิโตรอ้ยละ  4.6 โดยเฉพาะอย่างยิง่ รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern 

Trade) มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตในอตัราเพิม่ขึน้ ในขณะทีร่า้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (Traditional Trade) มแีนวโน้มทีจ่ะ

เตบิโตในอตัราทีล่ดลง  

 จากที่ไดก้ล่าวขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่าธุรกจิประเภทค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) มคีวามสาํคญักบั

ระบบเศรษฐกจิและภาคสงัคมประชาชน จงึทาํใหเ้กดิการคดิคน้กลยุทธก์ารตลาดทีแ่ขง่ขนักนัรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่

ธุรกจิซุปเปอรม์าร์เกต็เป็นอกีธุรกจิหน่ึงทีต่้องเผชญิกบัปญัหาการแข่งขนัทีส่งูขึน้จากจํานวนคู่แข่งทางอ้อมอย่างกลุ่ม

ธุรกจิรา้นสะดวกซือ้ เช่น เซเว่น อเีลฟเว่น แฟมลิีม่ารท์ 108 Shop ทีม่แีนวโน้มขยายสาขาสงูขึน้ ซึง่มปีจัจยัสนับสนุน

จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการความสะดวกรวดเรว็ เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้่าย ทําใหซู้เปอรม์ารเ์กต็ไดร้บัผลกระทบ

และตอ้งเร่งปรบัตวั ซึง่จะตอ้งเน้นการจดัสนิคา้ใหม้รีปูแบบทีห่ลากหลายกว่ารา้นสะดวกซือ้ โดยการพฒันาช่องทางการ

สื่อสารเพื่อสร้างการรบัรูโ้ดยตรงกบัผูบ้รโิภคประกอบกบัการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิความพงึพอใจต่อการซือ้สนิคา้และ

นําเสนอสนิคา้ทีส่รา้งความแตกต่างรวมถงึใหค้วามสาํคญัดา้นความสะดวกสบายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความสาํคญัและสนใจที่จะศกึษาความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้ในแมก็ซ์แวลู ซุปเปอรม์าร์

เกต็ ซึง่เปิดสาขาครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อปี 2550 รวมถงึมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตและมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัซุปเปอรม์าเกต็แห่งอื่น จากปจัจุบนัมจีํานวนสาขาทัง้หมด 74 สาขา (แมก็ซแ์วลู 28 สาขาและแมก็ซ์

แวลูทนัใจ 47 สาขา) ไดม้แีผนขยายสาขาภายในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่อกี15 สาขาภายในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 90 

สาขาสว่นรายไดอ้ยู่ที ่6.6 พนัลา้นบาทโตประมาณ 10เปอรเ์ซน็ต ์(สบืคน้จาก: http://www.prachachat.net ,วนัทีส่บืคน้ 

7  กรกฏาคม 2558) อีกทัง้แม็กซ์แวลู ยงัสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ โดยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิด

ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมงและมกีารจาํหน่ายอาหารสดและอาหารปรุงสดพรอ้มทาน  ซึง่จะแตกต่างจากคู่แข่ง คอื กลุ่มธุรกจิ

รา้นสะดวกซือ้ เช่น เซเว่น อเีลฟเว่น แฟมลิีม่ารท์ เป็นตน้  

 ทางผู้วิจยัเห็นถึงปญัหาและโอกาสดงักล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาปจัจยัที่มี

ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าแมก็ซ์แวลู ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก วถิีการ

ดําเนินชวีิตของคนกรุงเทพฯ อยู่ในสภาวะเร่งรบีและแข่งขนักบัเวลา ประกอบกบักลุ่มเป้าหมายหลกัและสาขาของ

แมก็ซแ์วลูส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพฯ ทางผู้วจิยัจงึสนใจเลอืกประชากรกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร 

อกีทัง้ปจัจยัที่ผู้วจิยัจะนํามาศกึษาคอืส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร เน่ืองจากแมก็ซ์แวลูถือเป็นกลุ่มธุรกจิคา้ปลกี

สมยัใหม่ในรูปแบบของซุปเปอรม์ารเ์กต็ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมงและมกีระบวนการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภค อย่างเช่น 

พนักงานใหบ้รกิาร การจดัวางสนิคา้ ฯลฯ ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารจงึเป็นตวัแปรทีเ่หมาะสมที่จะนํามา

ศกึษาวิจยั ทัง้น้ีเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกบัการวางแผน การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ปรบัปรุงสนิค้าและ

บรกิารใหส้อดคลอ้งเพื่อรองรบัการขยายตวัของประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึสรา้งความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้ของ

ผูบ้รโิภคอย่างต่อเน่ือง เช่น นําผลวจิยัทีไ่ดไ้ปเป็นขอ้มูลสนับสนุนการทําการสื่อสารทางการตลาด และการส่งเสรมิการ

ขายสนิคา้โดยไดนํ้าปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร ์ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) มาเป็นกรอบ

http://www.prachachat.net/
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แนวความคิด เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มปีระสทิธภิาพ และสามารถนําไปใช้เป็นฐานขอ้มูลสําหรบัการ

วเิคราะหก์ลุ่มลกูคา้ของผูป้ระกอบการธุรกจิซเูปอรม์ารเ์กต็ต่อไปได ้

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ    มหานคร จาํแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพี 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ประกอบด้วยดา้นผลติภณัฑ ์

ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้าน

กระบวนการ กบัความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ 

   1.2.1  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี  

   1.2.2  21-30 ปี  

   1.2.3  31-40 ปี 

   1.2.4  41-50 ปี 

   1.2.5  มากกว่า 50 ปี ขึน้ไป 

  1.3  สถานภาพสมรส 

   1.3.1  โสด 

   1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.3.3  หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย 

  1.4  การศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.4.2  ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า  

   1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.5.1  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

   1.5.2  15,001 - 30,000 บาท                 

   1.5.3  30,001 - 45,000 บาท  

   1.5.4  45,001 - 60,000 บาท 

   1.5.5  60,001 - 75,000 บาท 

   1.5.6  75,001 บาทขึน้ไป 
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  1.6  อาชพี 

   1.6.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

   1.6.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.6.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.6.4  ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 

   1.6.5  แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษยีณอาย ุ

 1.6.6  อื่นๆ (โปรดระบ.ุ.......) 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ไดแ้ก่   

  2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  

  2.2  ดา้นราคา (Price)   

         2.3  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)   

  2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  

  2.5  ดา้นบุคลากร (People) หรอืพนกังาน (Employee)  

  2.6  ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and        Presentation)  

        2.7  ดา้นกระบวนการ (Process) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และอาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานหรือบุคลากร  ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคดิและแบบสอบถามในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวทางจากการศกึษาเอกสาร ทฤษฏ ีตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยใชแ้นวคดิของ Hauser & Duncan (1959: 

2) มาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาและค้นหาคําตอบเกี่ยวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั  

 2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใชแ้นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

และคณะ (2552: 80-81)  ซึง่แนวคดิน้ีไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาดบรกิาร โดยเป็นตวัแปรทาง

การตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่ม “7Ps” ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 

บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ ซึ่งผู้วจิยัจะนํามาเป็นแนวทางและเป็นทฤษฏอี้างองิในการกําหนด

แบบสอบถามงานวจิยั 
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 3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ผู้วจิยัได้อ้างองิแนวทฤษฏคีวามพงึพอใจของ ศริวิรรณ      

เสรรีตัน์ (2540: 48-50: อา้งองิจาก Kotler. 1997) กล่าวคอื ความพงึพอใจคอืระดบัความรูส้กึของบุคคลทีเ่ป็นผลจาก

การเปรยีบเทยีบการทาํงานของผลติภณัฑต์ามทีเ่หน็หรอืเขา้ใจ กบัความคาดหวงัของบุคคล ดงันัน้ระดบัความพงึพอใจ 

จงึเป็นฟงักช์ัน่ของความแตกต่างระหว่างการทาํงานทีม่องเหน็หรอืเขา้ใจ (Perceived Performance) กบัความคาดหวงั 

(Expectation) 

 4. จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในการวิจยัครัง้น้ีผู้วจิยัได้นํางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งของ เบญชญา       

อภมิหาโชคโภคนิ (2555) พชิญลกัขณจ ์ จกัรสทิธิ ์(2555) ทีม่กีารศกึษาทีเ่หมอืนกนัในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์

ในส่วนของแนวคดิทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ผู้วจิยัได้นํางานวจิยัของ ศริพิร พงศ์เวธสัชยั (2557)     

ศุภภคั  เกตุแกว้ (2547) เขมลทัธ ์ พฒันสนิ (2552) สุนันทา ฉันทโรจนา (2556)  มาใชป้ระกอบการศกึษา นอกจากน้ี

ยงัมสีว่นทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาเพิม่เตมิซึง่แตกต่างจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ คอืความพงึพอใจซึง่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะ

นํามาใชใ้นการศกึษาทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลขูองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอืผู้บริโภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อสนิค้าในแมก็ซ์แวลูในเขตกรุงเทพมหานคร        

ซึง่ไม่ทราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคที่ซือ้หรอืเคยซือ้สนิค้าในแมก็ซ์แวลู และอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน  (Non -probability)  ดงันัน้จงึกําหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้

สตูรคํานวณหาขนาดตวัอย่างระดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5 % .ในการวจิยัครัง้น้ีไดก้ําหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่เตมิอกี 15  ตวัอย่างเพื่อป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม รวม

ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยัพบวา่  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท และสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้าน

พนกังานหรอืบุคลากร ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มรีะดบัความสาํคญัอยู่ใน

ระดบัมาก และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มรีะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลอูยู่ในระดบัพงึพอใจ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยอายุ และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความ         

พงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลแูตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานหรอื

บุคลากร ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน

การซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูโดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซื้อ

สนิค้าแมก็ซ์แวลู โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลูของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายได ้ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลู ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

  1.1  ผู้บริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการซื้อสนิคา้แมก็ซ์แวลูไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะสนิคา้แมก็ซแ์วลู ไม่ใช่สนิคา้เฉพาะกลุ่ม และเป็นการซือ้สนิคา้ขัน้

พืน้ฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการดํารงชวีติประจําวนั ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืหญงิย่อมมคีวามพงึ

พอใจและพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เลอพงษ์ คงเจรญิ (2548) ศกึษาเรื่อง

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีไม่แตกต่างกนั 

  1.2  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการซื้อสนิค้าแม็กซ์แวลูแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 31 – 40 ปีและช่วงอายุ 41 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการ

ซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลู น้อยกว่า ช่วงอายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ในช่วงอายุ

ดงักล่าว อาศยัอยู่คอนโดมเินียม ซึง่โดยสว่นมากแลว้ แมก็ซแ์วล ูมกัจะตัง้อยู่ใต้คอนโดมเินียมต่างๆ จงึทําใหผู้บ้รโิภค

กลุ่มน้ีเกดิความพงึพอใจและซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคมากขึน้  นอกจากนัน้ผูบ้รโิภคของแต่ละช่วงอายุมกีารซือ้สนิคา้ที่

หลากหลายประเภท ซึง่จะแตกต่างตามช่วงวยัช่วงอายุ  รวมถงึอาจมกีารจดัลดราคาสนิคา้ในแต่ละเทศกาล เช่น วนัเดก็ 

วนัตรุษจนี วนัปีใหม่ ซึง่สามารถตอบสนองลกูคา้ไดทุ้กกลุ่มทุกวยั จงึทําใหม้คีวามพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ จิรวรรณ ดีประเสริฐและคณะ (2551) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อความพึงพอใจและ

พฤติก ร รมการซื้ อ สินค้ า ผ่ านร้ านค้ าปลีกสมัย ใหม่ ข อ งผู้ บ ริ โ ภคกร ณีศึกษาพื้ นที่ ก รุ ง เทพมหานคร                                

เชยีงใหม่ นครราชสมีา ภูเกต็ ผลการวจิยัพบว่า อายุ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจและพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่าน

รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ของผูบ้รโิภค แตกต่างกนั 

  1.3  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูแตกต่างกัน             

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่/ หมา้ย มคีวามพงึพอใจใน

การซือ้สนิคา้แมก็ซ์แวลูมากกว่าผู้บรโิภคที่มสีภานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจาก กลุ่มผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด

และกลุ่มผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส มีรูปแบบการดําเนินชวีิตที่แตกต่างกนั โดยรูปแบบการดําเนินชวีิตของกลุ่ม

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดมกัอาศยัอยู่ตามคอนโดมเินียม ในเขตกรุงเทพมหานคร และชอบทีจ่ะซือ้สนิคา้เพื่อใชส้อย

สว่นบุคคล ซึง่คนโสดจะมอีสิระทางความคดิมากกว่าคนทีแ่ต่งงานแลว้ รวมถงึการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ จะใชเ้วลาน้อย

กว่าคนทีแ่ต่งงานแลว้ดว้ยเช่นกนัจงึมคีวามพงึพอใจมากกว่า  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุจริา ใจไวย (2557) ศกึษา 

ปจัจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าในห้าง เทสโก้ โลตัส ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้ง เทสโก ้โลตสั แตกต่างกนั 

  1.4  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลูไม่แตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาในทุกช่วงระดบัการศกึษามกีารรบัรู้

และเขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสารจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ รวมถงึมทีศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้แมก็ซ์
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แวลทูีค่ลา้ยคลงึกนั อกีทัง้ยงัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งซือ้สนิคา้อุปโภค บรโิภคผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายต่างๆ รวมถงึ

ในรา้นแมก็ซแ์วลู ซึ่งกลุ่มสนิค้าในร้านแมก็ซ์แวลูเป็นสนิคา้อุปโภค บรโิภค ทีไ่ม่ได้มวีธิกีารใช้ที่สลบัซบัซ้อนมากนัก 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนฤด ี         

อิม่ประสงค ์(2548) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของรา้นเซเว่นอเีลฟเวน 

สาขาปตท.ฟ้าคราม อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  พบว่า เมื่อจําแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาที่

แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดของรา้นเซเว่นอเีลฟเวน สาขาปตท.ฟ้าคราม อําเภอ

ลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ เลอพงษ์ คงเจรญิ (2548) ศกึษาเรื่อง

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกในภาพรวม                     

ไม่แตกต่างกนั 

  1.5  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าแมก็ซ์แวล ู               

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก สนิคา้ของแมก็ซแ์วล ูเป็นสนิคา้ทีใ่ชใ้นชวีติประจําวนั 

ราคาไม่แตกต่างจากร้านค้าอื่น ฉะนัน้จงึส่งผลให้ผู้ที่มรีายได้ทุกระดบัสามารถซื้อสนิค้าในแม็กซ์แวลูได้ อกีทัง้กลุ่ม

ผูบ้รโิภคทุกช่วงรายไดน้ัน้ใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทัง้อุปโภคและบรโิภคเหมอืนกนั ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รโิภคที่

มชี่วงรายไดใ้ด ย่อมมคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้เหมอืนๆกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ญานิศา บุญประถมัภ ์

(2548) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอหา้งเทสโก้โลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มี

รายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบั

งานวจิยัของ สนุนัทา ฉนัทโรจนา (2556) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมและความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดในการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

  1.6  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลู ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากบุคคลทุกอาชพี มคีวามตอ้งการในการซือ้สนิคา้บางรายการทีเ่หมอืนกนั ไม่ว่า

จะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจําวัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ            

พชิญลกัขณจ ์จกัรสทิธิ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการ

ใหบ้รกิารของทอ็ปสซุ์ปเปอรม์าเกต็ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี ที่แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ

และความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของทอ็ปสซุ์ปเปอรม์าเกต็ไม่แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ นท

ษร สขุสารอมรกุล (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคใน

ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน

หา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานท่ี 2  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานหรือบุคลากร  ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ  มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ด้านผลิตภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการซื้อสนิคา้แมก็ซแ์วลู อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อรา้นแมก็ซแ์วลูมี

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมากขึน้ นัน่คอื คุณภาพและความหลากหลายของสนิค้าที่

นํามาจาํหน่ายภายในรา้น ความสะอาดและสดใหม่ของสนิคา้ ความทนัสมยัของสนิคา้ ปรมิาณสนิคา้ทีนํ่ามาจําหน่ายมี

ความพอเพยีงและมกีารรบัประกนัคุณภาพของสนิคา้เพิม่ขึน้ จะทําใหผู้้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซ์

แวลเูพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริวรรณ ดปีระเสรฐิ และคณะ (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่



 9 

มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านร้านคา้ปลกีสมยัใหม่ของผูบ้รโิภค กรณีศกึษาพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม ่นครราชสมีา ภูเกต็ ผลการวจิยัพบว่า การมผีลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมาตรฐาน รองลงมา

คอืผลติภณัฑม์วีางจาํหน่ายอย่างสมํ่าเสมอ ผลติภณัฑม์คีวามแปลกใหม่และทนัสมยั ผลติภณัฑม์ใีหเ้ลอืกมากมายครบ

ครนั และผลติภณัฑม์จีาํนวนสนิคา้ไวข้ายอย่างเพยีงพอตามลาํดบัเป็นสิง่ทีล่กูคา้ใหค้วามสาํคญัมาก และเป็นปจัจยัทีท่ํา

ใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ลดัดา ป่ินเกลา้ (2554) ศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารประเภทฟาสต์ฟูดในสถานีบรกิารน้ํา มนับรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ทุกปจัจยัย่อยกล่าวคอื ชื่อ/ตรายี่ห้อ 

คุณภาพอาหาร ลกัษณะสนิค้า และอาหารมใีหเ้ลอืกหลายแบบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค ซึ่งหากทาง

ร้านสามารถนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพของอาหารถูกหลักอนามัย มีให้เลือกหลากหลายแบบ จะทําให้เกิดความ             

พงึพอใจได ้

 ด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซือ้สนิค้าแมก็ซ์แวลู อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 

0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายความว่า เมื่อร้านแม็กซ์แวลูมีส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวมมากขึน้ นัน่คอื ราคาสนิคา้ตํ่ากว่าซูเปอรม์ารเ์กต็อื่น ราคามมีาตรฐาน

เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ มกีารตดิป้ายบอกราคาสนิคา้ชดัเจน สนิคา้แต่ละประเภทมรีะดบัราคาทีม่คีวามหลากหลาย

ใหเ้ลอืกตามความเหมาะสมและความคุม้ค่าของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพเพิม่ขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจใน

การซื้อสนิคา้แมก็ซ์แวลูเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนทษร สุขสารอมรกุล (2554) ศกึษา

ปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในห้างสรรพสนิค้าซคีอนสแควร์พบว่า 

อทิธพิลของปจัจยัดา้นราคา มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควรใ์นระดบัมาก

ประกอบด้วยปจัจยัย่อยต่างๆ เช่น มีราคาให้เลือกที่หลายระดบั ราคาสนิค้ามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ เป็นต้น 

เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ จริวรรณ ดปีระเสรฐิ และคณะ (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจ

และพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 

นครราชสมีา ภูเกต็ พบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านราคาทุกปจัจยัย่อย ได้แก่ การมป้ีายบอกแสดงราคาไว้อย่าง

ชดัเจน ความเหมาะสมระหว่างราคากบัคุณภาพของสนิคา้ ผลติภณัฑม์หีลายระดบัราคาใหเ้ลอืก ผลติภณัฑม์รีาคาถูก

กว่าทีอ่ื่นและมคีวามประหยดัเมื่อซือ้สนิคา้จาํนวนมาก มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกี

สมยัใหม่ของผูบ้รโิภค 

 ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลู อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า 

เมื่อรา้นแมก็ซแ์วลูมสี่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมมากขึน้ นัน่คอื ทําเลทีต่ัง้

ของแมก็ซแ์วลูสะดวกต่อการเดนิทางมาใช้บรกิาร มสีาขาจํานวนมากกระจายในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล มคีวาม

สะดวกในการใหบ้รกิารทีจ่อดรถ มสีว่นลดสาํหรบัค่าจอดรถและเวลาในการเปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมเพิม่ขึน้ จะทาํ

ให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อสนิค้าแม็กซ์แวลูเพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างตํ่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ            

สนุนัทา ฉนัทโรจนา (2556) ศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี

ความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด เน่ืองจากสถานทีต่ัง้สามารถเดนิทางมาไดส้ะดวกรวดเรว็ การบรกิารทีจ่อดรถมอีย่าง

เพียงพอ การสัญจรภายในบริเวณร้านสะดวก มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่และเลือกซื้อได้สะดวกสบาย 

เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ  วทิวสั รุ่งเรอืงผล (2545) ศกึษาโครงการส่งเสรมิรา้นคา้ปลกีไทย ประเภทรา้นสะดวกซือ้ 

(โชว์ห่วย) พบว่า ปจัจยัหลกัทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารรา้นคา้ปลกีโดยทัว่ไป ได้แก่ สถาน

ทีต่ัง้ของรา้น ทีจ่อดรถสะดวกสบาย และปจัจยัทีด่งึดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารในรา้นมากทีสุ่ดคอื ทําเลทีใ่กลแ้ละสะดวก

ในการมาซือ้สนิคา้และจบัจ่ายใชส้อย 
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 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลู อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า  

เมื่อร้านแมก็ซแ์วลูมสี่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดโดยรวมมากขึน้ นัน่คอื มกีารจดั

กจิกรรมสง่เสรมิการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม มกีารจดัรายการโปรโมชัน่ส่วนลดพเิศษอย่างต่อเน่ือง มกีารจดั

โปรโมชัน่ลดราคาสนิคา้เหมาะสมกบัเทศกาล เช่น การลดราคากระเชา้ในเทศกาลปีใหม่ มกีารใหข้อ้มลูขา่วสารทางแผ่น

พบั หนังสอืพมิพแ์ละสื่อต่างๆ เช่น ขอ้มูลการลดราคาสนิคา้และโปรโมชัน่ต่างๆและมกีารลดราคาสนิคา้เมื่อซื้อสนิค้า

ผ่านเครดิต Aeon เพิ่มขึ้น จะทําให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อสนิค้าแม็กซ์แวลูเพิ่มขึ้นในระดบัปานกลาง            

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีชยั ชา้งปลวิ (2553) ศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจ

ซื้อสนิค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของประชาชนในเขตตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การ

ส่งเสรมิการขายในแง่ของโปรโมชัน่ มสีนิคา้ซือ้ 1 แถม 1 ใหเ้ลอืกมากมาย การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

วทิยุ ใบปลวิ เป็นตน้ รวมไปถงึการจดัใหม้กีารสะสมแตม้สาํหรบัสมาชกิ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้รา้นคา้

ปลกีของผูบ้รโิภค เช่นเดยีวกนักบัผลการวจิยัของ เทพฤทธ ์คงเพชรขาว (2554) ศกึษาความพงึพอใจในการส่งเสรมิ

การขายและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารหา้งเทสโกโลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มรีะดบัความพงึพอใจในการ

เขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการขายทีห่า้งเทสโกโลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบกบั

หากมรีปูแบบการจดัรายการลดฐานราคา ใหถู้กกว่าเดมิ จะมรีะดบัความพงึพอใจยิง่ขึน้ ในขณะทีก่ารศกึษาพฤตกิรรม

และความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร

ของ สุนันทา ฉันทโรจนา (2556) พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัด้านการส่งเสริม

การตลาดในระดบัมากทีส่ดุ เน่ืองจากมบีุคลากรแนะนําสนิคา้ มกีารแจกแผ่นพบัรายการสนิคา้ราคาพเิศษ มกีารโฆษณา

ทางสือ่ต่างๆ และการจดัแสดงสนิคา้ ณ จุดจาํหน่าย เป็นตน้ 

 ด้านพนักงานหรอืบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลู อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อร้าน

แมก็ซแ์วลูมสี่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนักงานหรอืบุคลากรโดยรวมมากขึน้ นัน่คอื พนักงานมอีธัยาศยัด ี

เป็นมติร และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร พนกังานแต่งกาย สุภาพ เรยีบรอ้ย พนักงานขายมคีวามสามารถใน

การแนะนําเกีย่วกบัสนิคา้และใหข้อ้มูลทีม่ปีระโยชน์ พนักงานใหค้วามช่วยเหลอืในการคน้หาสนิคา้ พนักงานมจีํานวน

เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารและ พนกังานใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็เพิม่ขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้

แมก็ซแ์วลูเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริวรรณ ดปีระเสรฐิ และคณะ (2551) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ของผูบ้รโิภค กรณีศกึษา

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ นครราชสมีา ภูเกต็ พบว่าสาํหรบัการเลอืกซือ้สนิค้าผ่านรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่การที่

พนกังานมอีธัยาศยัด ีรองลงมาคอื พนักงานให้ความช่วยเหลอืในการคน้หาสนิคา้ และการใหค้ําแนะนําของพนักงาน

ขายกบัลูกคา้ ตามลําดบั เป็นปจัจยัที่ลูกค้ามคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ            

ธรีชยั ชา้งปลวิ (2553) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในรา้นคา้

ปลีกขนาดใหญ่ของประชาชนในเขตตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใหข้้อมูลส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัต่อการตดัสนิใจในปจัจยัสว่นประสมการตลาด ทางดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนักงานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมคีวาม

ชาํนาญในการแนะนําสนิคา้ มสีว่นช่วยในการอาํนวยความสะดวกรวดเรว็ในขัน้ตอนการชาํระเงนิของผูใ้หข้อ้มูล เป็นต้น 

ในขณะทีง่านวจิยัของ สรร เกษมสถติจงกุล (2538) ศกึษาวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัทศันคติของผูบ้รโิภคต่อการ

ให้บริการของเซ็นทรลัซุปเปอร์มาเก็ต จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า การให้บรกิารแบบเต็มรูปแบบ ยงัคงเป็นสิง่จําเป็น             

ในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้อกีดว้ย  
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 ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวล ู 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความ

ว่า เมื่อรา้นแมก็ซแ์วลมูสีว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมากขึน้ นัน่คอื 

การจดับรรยากาศภายในรา้นมคีวามสะอาด สวยงาม และมแีสงสว่างพอเหมาะ การปรบัอากาศและอุณหภูมภิายในมี

ความเหมาะสม การจดัวางสนิคา้ภายในเป็นหมวดหมู่เป็นระเบยีบเพื่ออํานวยความสะดวกในการเลอืกซื้อ มกีารจดั          

บธูสนิคา้ตามเทศกาลใหม้คีวามดงึดดูใจ การจดัเรยีงสนิคา้สวยงามทนัสมยั ดงึดดูใจ รวมถงึสิง่อาํนวยความสะดวกครบ

ครนั เช่น รถเขน็ใส่สนิคา้มบีรกิารเพยีงพอ มทีีน่ัง่พกัสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร เป็นต้น เพิม่ขึน้ จะทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึ

พอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลเูพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริวรรณ ดปีระเสรฐิ และคณะ 

(2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ของ

ผู้บริโภค กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสมีา ภูเก็ต พบว่า ปจัจยัด้านการสร้างและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ทีลู่กคา้ใหค้วามสาํคญัมาก ไดแ้ก่ การจดัแต่งรา้นใหส้วยงาม เพื่อดงึดูดใหลู้กคา้เกดิความสนใจ 

และเขา้มาใชบ้รกิาร รวมถงึมกีารปรบัอากาศภายในรา้นทีเ่หมาะสม เช่นเดยีวกบัการศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้ที่

ใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้ เซเว่นอเีลฟเว่น ทีม่ต่ีอการจดัวาง Layout ในสาขาทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงรา้น ของ ธรีะพงษ์           

แสงวเิศษ (2553) พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อความพงึพอใจ ดา้นปจัจยัทางกายภาพ ไดแ้ก่ แสงสว่างภายใน

รา้นตอ้งมคีวามเหมาะสมและพอดทีี่สามารถทําใหม้องหาสนิคา้ภายในรา้นได้ง่าย  อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง           

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) กล่าวถงึการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยเป็นการสรา้ง

คุณภาพโดยรวมทัง้ทางดา้นกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการตกแต่ง

บรรยากาศภายในร้านให้ดูสะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดี และการให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆ                

เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีส่าํคญัอย่างหน่ึงสาํหรบัธุรกจิบรกิาร  

 ด้านกระบวนการให้บริการ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้แมก็ซแ์วลู อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า เมื่อร้าน

แมก็ซแ์วลมูสีว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมมากขึน้ นัน่คอื ความถูกต้องในการคดิ

ราคาของสนิคา้ทีซ่ื้อ ความสะดวกในการเลอืกสนิคา้ การใหบ้รกิาร สะดวก รวดเรว็ในการชําระสนิค้า สามารถเปลีย่น

หรอืคนืสนิคา้ไดต้ามเงื่อนไขภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม การเปิดบรกิารทุกวนั 24 ชัว่โมงทําใหม้คีวามสะดวกและการ

ให้บรกิารที่เป็นมาตรฐาน เหมอืนกนัทุกสาขาเพิม่ขึน้ จะทําให้ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในการซื้อสนิค้าแมก็ซ์แวลู

เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วชิาญ มณีวงค ์ (2556) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้

 บริการในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่ซือ้สนิค้าร้านสะดวกซื้อ 

โดยใหค้วามสาํคญัต่อความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้รา้นมนิิมารท์มคีวามพงึ

พอใจโดยใหค้วามสาํคญัทีข่ ัน้ตอนการซือ้และจ่ายชาํระเงนิไม่ยุ่งยาก เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ ทนชัพร เลศิธนะโภค 

(2550)  ศกึษาพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Hyper Market) พบว่า ความถูกต้องในการ

ชําระเงนิส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ดวงพร เศาภายน (2546) ได้ศกึษา

เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (รา้นโชวห์่วย) กบัรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ 

(รา้นสะดวกซือ้) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการซื้อสนิคา้และบรกิารจากรา้นคา้ปลกี

สมยัใหม่สงู เน่ืองจากการไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ มแีคชเชยีรท์ีค่วบคุมการทาํงานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเพื่อดผูลของ แมก็ซแ์วล ูเพยีงอย่างเดยีว ในการวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรมกีาร

เปรยีบเทยีบปจัจยัดา้นต่างๆกบัคู่แขง่ขนั อย่างเช่น Lawson , 7-ELEVEN , Tops Supermarket, Lotus เป็นตน้ 

 2.  ควรศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิค้า แมก็ซแ์วล ูของผูบ้รโิภค โดยเจาะลกึลง

สาขาในแต่ละเขตพืน้ที ่เพื่อทราบความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละโซนใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้   

 3.  ควรทาํศกึษาและวจิยัเชงิคุณภาพเกีย่วกบั นโยบาย และการบรหิารธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ เพื่อนํามาเป็น

ขอ้มลูในการพฒันากจิการรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร ์

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสยีสละเวลาให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางในการจดัทํางานวิจยัทุกขัน้ตอน 

ช่วยเหลอื  ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ  นับตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินการ จนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็น

สารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา  ความเมตตา  และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบรูณ์และเป็นคณะกรรมการพจิารณาเคา้

โครงสารนิพนธ ์ที่ให้คําแนะนํา ชีแ้นะ และแกไ้ขขอ้บกพร่องในส่วนต่างๆของงานวจิยัครัง้น้ี จงึขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั               

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทัง้ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจน

ประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจทุกท่าน            

ทีช่่วยประสานงาน และอาํนวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

 สดุทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ  พรอ้มทัง้

เป็นกําลงัใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ให้กําลงัใจและคอยช่วยเหลือกนัเสมอมา รวมถึงผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลา ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลอืทุกท่าน  

ทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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