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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชส้นิคา้เฮา้สแ์บรนด ์กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม               
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 27-33 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบั
การศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า มีจ านวนสมาชิกในบ้านมากกว่า 5 คนขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
55,001 บาทขึน้ไป และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่  ด้านราคา มีระดับความส าคัญอยู่ ในระดับมาก และ                   
ดา้นกระบวนการให้บรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลติภณัฑ ์
ดา้นพนกังานหรอืบุคลากร และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจโดยรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ กลุ่มสินค้าอุปโภคห้างบิ๊กซีอยู่ในระดับ                   
พงึพอใจมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้
เฮา้สแ์บรนด ์กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานหรอืบุคลากร 
ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านราคา
โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิค้าเฮา้สแ์บรนด ์กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิัท บิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์
จ ากดั (มหาชน) โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า และต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตามล าดบั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
____________________________________ 
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ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์ความพงึพอใจ สนิคา้ ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the factors relating to the satisfaction levels among 
consumers on non-food product housebrands at Big C Supercenter in the Bangkok metropolitan area. 
The sample size in this research consisted of four hundred consumers in the Bangkok metropolitan area 
who either regularly or ever consumed products at Big C supermarkets. A questionnaire was used for the 
proposes of data collection. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard 
deviation, a t-test for difference analysis, a one-way analysis of variance and a Pearson product moment 
correlation coefficient. 
 The results of the research were as follows: most consumers who used the non-food product 
housebrands of Big C supermarkets were female, aged between twenty seven to thirty three years old, 
single, held a Bachelor’s degree, had more than five members in their family, an average monthly 
income of over 55,000 Baht and worked as private company employees. 
 With regard to the service marketing mix, including aspects such as price, were found to be at a 
high level, while the aspect of process, place, physical evidence, product, people, and promotion were 
found to be at a moderate level, respectively. 
 The overall satisfaction levels of consumers consuming non-food product housebrands of Big C 
supermarkets were found to be at a high level. 
  The results of hypotheses testing were as follows: consumers of different average monthly 
incomes had different overall satisfaction levels regarding non-food product housebrands of Big C 
supermarket at a statistically significant level of 0.05. 
 The overall service marketing mix factors of product, promotion, people, physical evidence, 
place, process and price aspects were positively related to overall consumer satisfaction regarding non-
food product housebrands at Big C supermarkets at a rather low level and very low level at statistically 
significant levels of 0.01. 
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บทน า 
 ธุรกจิคา้ปลกีเป็นธุรกจิทีอ่ยู่คู่กบัคนไทยมาชา้นาน เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนนามรา้นโชวห์่วย โดยธุรกจิคา้ปลกี
จะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ในการซื้อสินค้าไปใช้ภายในครวัเรือนหรือมาใช้บริการโดยตรง ไม่ได้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปผลติหรอืจ าหน่ายต่อ ทุกวนันี้ธุรกจิคา้ปลกีมคีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั จะเหน็ไดว้่า
ผู้บรโิภคต้องพบกบัร้านค้าปลกีอยู่ตลอดเวลานับตัง้แต่ออกจากบ้าน ตั ้งแต่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเขน็ จนถึง
กิจการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ดังนัน้ ธุรกิจร้านค้าปลีก                  
จงึมคีวามส าคญัต่อผู้บรโิภค และผู้ผลติ อกีทัง้ยงัมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิในการพฒันาประเทศ เพื่อให้
ระบบการค้าขายสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเจรญิให้กบัชุมชน สงัคม เศรษฐกจิโดยรวม 
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โดยลกัษณะของธุรกจิคา้ปลกีจะมคีวามหลากหลาย ขึน้อยู่กบัขนาดของกจิการ รปูแบบการจดัตัง้เงนิลงทุน และวธิี
ในการบริหารจดัการ เช่น การแบ่งตามประเภทสนิค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มาเลือกซื้อสนิค้าหรือใช้บริการ             
แบ่งตามนโยบายด้านราคาสินค้า แบ่งตามลักษณะด าเนินการหรือวิธีการควบคุมกิจการ เช่น  ธุรกิจค้าปลีก               
ที่มี ขนาดเล็ก หรือห้างร้านขนาดใหญ่ อย่างธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรูปแบบต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น              
ดิสเคาท์สโตร์ ซูเปอร์มาเก็ต ร้านคอนวีเนียนสโตร์ที่ เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ธุรกิจค้าปลีกจึงเป็นสถาบัน              
ทางการตลาดที่ส าคญัที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลติและผูบ้รโิภคเขา้ดว้ยกนั ขณะเดยีวกนักเ็ป็นหน่วยงาน           
ทีใ่หข้อ้มลูทางการตลาดแก่ผูบ้รโิภค 
  ปจัจุบันนักลงทุนต่างชาติต่างเข้ามาลงทุนธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมากขึ้น ท าให้มีการเติบโต                
อย่างรวดเรว็ของธุรกิจค้าปลกีที่ปราศจากการควบคุมของภาครฐั ท าให้เกดิการแข่งขนัค่อนขา้งสูง  เพื่อช่วงชิง           
ส่วนแบ่งทางการตลาด และผลก าไร ดังนัน้ แต่ละธุรกิจค้าปลีกต่างต้องมีการปรบัตัว เพื่อเพิ่มความสามารถ                    
ในการแข่งขนั ทางหนึ่งคอื การสรา้งความแตกต่างดว้ยการผลติสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์(House Brand) ซึง่เป็นสนิคา้
ธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ที่มกีารจา้งผู้ผลติให้ผลติสนิค้าให้ภายใต้ตราสนิค้าทีร่้านคา้ปลกีก าหนด และจะมจี าหน่าย
เฉพาะภายในรา้นค้าปลกีนัน้ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกจิของตนเอง และท าใหผู้้บรโิภคเกดิความภกัดี            
ในธุรกจิคา้ปลกีนัน้  
  สนิคา้เฮา้สแ์บรนดข์องธุรกจิคา้ปลกีนัน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื สนิคา้กลุ่มอาหาร (Food) และ
สนิคา้กลุ่มทีไ่ม่ใช่อาหาร (Non-Food) โดยสนิคา้กลุ่มอาหารประกอบไปดว้ย ขนมขบเคีย้ว อาหารแหง้ เครื่องดื่ม 
ผลติภณัฑ ์นมและอาหารเสรมิ อาหารกระป๋อง อาหารแช่แขง็ และอาหารเสน้ ส่วนสนิค้ากลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร เช่น 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่สินค้าที่ถูกน ามาผลิตเป็นสินค้า             
เฮา้สแ์บรนดน์ัน้ จะเป็นสนิคา้ประเภทอุปโภคบรโิภคในชวีติประจ าวนัทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้จากราคาเป็นส าคญั 
ซึง่มรีาคาต ่าและแข่งขนัไดเ้มื่อเทยีบกบัตราสนิคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด ภายใต้คุณภาพทีเ่หมาะสม และสรา้งความ 
พึงพอใจแก่ผู้บรโิภค ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้าปลีกจากสภาพปญัหาเศรษฐกิจไทยในปจัจุบนั               
ทีค่่อนขา้งซบเซา ส่งผลใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดน้อยลง และปญัหาความวุ่นวายทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ จงึท าให้
สนิคา้ทีม่รีาคาต ่าอย่างสนิคา้เฮา้สแ์บรนดม์โีอกาสในการสรา้งยอดขายทีด่ตีามไปดว้ย 
  ดงันัน้ ทางผู้วจิยัจงึเลง็เห็นถึงความส าคญัของตลาดสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์ของไทยที่ยงัมีมูลค่าน้อยมาก             
เมื่อเทียบกับตราสนิค้าทัว่ไปแต่ยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีก เพราะผู้บริโภคให้การยอมรบัมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจดงัที่กล่าวมา จึงเป็นโอกาสที่ท าให้ผู้บรโิภคเปิดใจในการใช้สนิค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่จ่าย               
ในราคาต ่ากว่า และเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิคา้มากขึน้ ดงันัน้ หลายรา้นคา้จงึมนีโยบายในการผลติสนิคา้เฮา้สแ์บรนด์
เพื่อสรา้งความแตกต่าง โดยเฉพาะบิ๊กซซีูเปอร์เซน็เตอร์หนึ่งในธุรกจิคา้ปลกีรูปแบบดสิเคานท์สโตร์ของไทยที่มี
การปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์เฮา้สแ์บรนดใ์หม่ เริม่ตัง้แต่การปรบัโลโกส้นิคา้เพื่อสรา้งความชดัเจนและปรบัรูปแบบ
บรรจุภณัฑใ์หด้ทูนัสมยัมากขึน้ พรอ้มทัง้มกีารเพิม่กลุ่มสนิคา้และจ านวนสนิคา้เพื่อใหม้คีวามหลากหลาย จงึท าให้
ผู้วจิยัสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อสนิค้าเฮ้าสแ์บรนด์ บรษิัท บิ๊กซีซูเปอร ์         
เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสนิค้าเฮ้าแบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค             
ทีไ่ม่ใช่อาหารนี้เป็นสนิคา้พืน้ฐานที่ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าสนิคา้เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มบรโิภค 
และการรบัรูเ้รื่องคุณภาพอยู่ในเกณฑท์ีผู่บ้รโิภคพอใจ หรอืไม่แตกต่างจากตราสนิคา้ทัว่ไปมากนกั (ทีม่า: ศนูยว์จิยั
กสิกรไทย 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์                  
และวางแผนกลยุทธท์างการตลาดอย่างเหมาะสม รวมถงึเพื่อปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร อนัไดแ้ก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน         
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้สอดคล้องกบัความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสนิค้า              
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เฮา้สแ์บรนดม์ากทีส่ดุ และทา้ยทีส่ดุเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจจะเป็นผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวจิยัมาใช้
เป็นขอ้มลูในการพฒันาสนิคา้ในกลุ่มนี้ใหม้คีุณภาพและสรา้งความมัน่ใจแก่ผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจสนิคา้เฮา้สแ์บรนด์กลุ่มสนิคา้อุปโภคของ บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชกิภายในครอบครวั อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)             
ด้านบุ คคลากรหรือพนักงาน  (People) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environment) และ                  
ดา้นกระบวนการ (Process) กบัความความพงึพอใจสนิคา้เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้อุปโภคของ บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์
เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์กลุ่มสนิคา้อุปโภค 
บรษิทั บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- สถานภาพการสมรส 
- จ านวนสมาชกิภายในครอบครวั 
- อาชพี 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(7Ps)  
- ดา้นผลติภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
- ดา้นบุคลากรหรอืพนกังาน  
- ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ  
- ดา้นกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 
ความพึงพอใจต่อสินค้า 

เฮ้าสแ์บรนด ์กลุ่มสินค้าอปุโภค 
บริษทั บ๊ิกซีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส 
จ านวนสมาชกิภายในครอบครวั อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์
กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย               
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ              
มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าสแ์บรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของลกัษณะประชากรศาสตร ์
 กติิมา สุรสนธ ิ(2541: 15-17) กล่าวถึง ประชากรศาสตร ์คอืการตีความ การรบัรู ้และการเขา้ใจในการ
สือ่สารเป็นผลมาจากลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ที่แตกต่างกนั เช่น อายุ เพศ การศกึษา 
สถานภาพการสมรส สภาพทางสงัคม เป็นตน้  
 สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปจัจัยต่างๆ ที่เป็น
หลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถงึลกัษณะทางประชากรทีอ่ยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได ้
การศกึษาอาชพี วฏัจกัรชวีติ ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาตแิละสถานภาพทางสงัคม (Social class) 
 Hauser; & Duncan (1959: 2) ได้นิยามถึงประชากรศาสตร์ว่า หมายถึง การศึกษาโครงสร้างการ 
กระจายตวัและสว่นประกอบของประชากร รวมถงึองคป์ระกอบเกีย่วกบัลกัษณะประชากร 
 1. เพศ (Sex) เป็นสรรีะวทิยาที่สามารถสงัเกตเหน็ได้และไม่ได้มสี่วนในความยุ่งยากในการเก็บขอ้มูล 
ของประชากร ซึ่งปกติแล้วเพศ จะประกอบไปด้วยสองเพศ คือ ชายและหญิง ทัง้นี้ ผู้หญิงและผู้ชายมีความ
แตกต่างกนัทางความคดิ ค่านิยมและทศันคต ิรวมถงึความพงึพอใจและพฤตกิรรมตลอดจนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
และบรกิาร 
 2. อายุ (Age) ตามคานิยามขององคก์ารสหประชาชาต ิโดยทัว่ไปมกัจะนาเสนอขอ้มูลอายุของประชากร
ในรูปแบบช่วงอายุหรือกลุ่มของอายุ (Age interval or age group) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มอายุที่ใกล้เคียงกัน                 
เขา้ดว้ยกนัตามกลุ่มทีต่้องการจดั โดยมากแลว้มกัจะจดัเป็นกลุ่มอายุ 5 ปี เน่ืองจากอายุระหว่างนี้สามารถทีจ่ะให้
ข้อมูลที่ละเอียดมากเพียงพอ อายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ อีกทัง้                 
การทีค่นเรามคีวามคดิ พฤตกิรรมและทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั สาเหตุหลกัมาจากปจัจยัทางดา้นอายุนัน่เอง 
 3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) หมายถงึ ลกัษณะส าคญัทัง้ 3 ประการ คอื การเขา้สู่ชวีติสมรส 
การแตกแยกของชวีติสมรส และการสมรสใหม่ ซึง่สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรทีส่ าคญัเกีย่วกบั
เรื่องทางเศรษฐกจิ สงัคม และกฎหมาย ทัง้นี้สถานภาพสมรสมสีว่นส าคญัต่อการตดัสนิใจของบุคคล 
 4. การศึกษา (Education) หมายถึง ระดับชัน้สูงสุดที่เรียนจบจากสถาบันการศึกษา ซึ่งการศึกษา              
เป็นตวัแปรที่ส าคญัมากที่มผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของผู้รบัสาร และการศกึษาของบุคคลจะมผีลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนัไปตามระดบัความรูแ้ละประสบการณ์ จากงานวจิยัของ ปรมะ สตะเวทนิ 
(2538: 114-115) พบว่า การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ ท าใหผู้ร้บัสารมกีารเปิดรบัสารแตกต่างกนัไป และนอกจากนี้
การศกึษาหรอืระดบัความรูข้องผูบ้รโิภคยงัมคีวามส าคญัในฐานะทีเ่ป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความคดิร่วมกนัไดร้ะหว่าง
เจา้ของสนิคา้กบัผูบ้รโิภค 
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 5. อาชีพ (Occupation) หมายถึง ชนิดของงานที่บุคคลท าน ามาซึ่งรายได้ที่เป็นค่าตอบแทนหรือ             
ผลก าไรจากการท างาน ซึง่ในการเกบ็ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัอาชพีจงึหมายถงึ ชนิดของงานทีบุ่คคลท าอาชพีของเขาจะ
เป็นชนิดของงานที่เขาเคยท ามาก่อนหน้านัน้ โดยไม่ค านึงถึงประเภทของงานหรอืสถานภาพของบุคคลในงาน   
เน่ืองมาจากอาชพีมจี านวนมากมายหลายอาชพี จงึจ าเป็นต้องจดักลุ่มอาชพี อกีทัง้บุคคลในแต่ละสาขาอาชพีย่อม
มคีวามจ าเป็นและความตอ้งการในสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนัไป 
 6. รายได้ (Income) เป็นดชันีที่นิยมใช้กนัมากที่สุดในการที่จะวดัฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนและ 
บุคคล รายได้จะผนัแปรตามระดบัการศกึษาและอาชพี จากแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรตัน์ และคณะ (2538, 42) 
กล่าวว่า รายไดถ้อืเป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด ปญัหาส าคญัในการแบ่งสว่นตลาดโดยถอืเกณฑ ์
รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้ว ัดถึงการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ซึ่งโดยทัว่ไป              
นักการตลาดมกัจะสนใจผู้บรโิภคที่มรีายได้สูง อย่างไรกต็ามผู้ที่มรีายได้ปานกลางถึงรายได้ต ่าจะมขีนาดตลาด            
ทีใ่หญ่กว่า 
 จากแนวความคดิและทฤษฏีด้านประชากรศาสตรท์ี่กล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ได้ว่า เพศ อายุ การศกึษา  
สถานภาพ รายได้ เชื้อชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนัน้ มีความสัมพันธ์ต่อการ               
ตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมผู้บรโิภค รวมไปถงึความพงึพอใจของผู้บรโิภค ซึง่สามารถท าใหเ้ขา้ใจและน ามาวางแผน
ก าหนดกลยุทธ์สรา้งความพงึพอใจในสนิค้าเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สุด ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึได้น า
กรอบแนวความคิดนี้มาใช้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์            
ทีแ่ตกต่างกนั เช่น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชกิภายในครอบครวั อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 Kotler (1997: 92) กล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบรษิัทน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นแนวคดิทีส่ าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ เมื่อกจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่านี้ถือว่าเป็น
การรวมการตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมด เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน สว่นประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น
กลุ่มได ้7 กลุ่ม ดงัทีเ่รยีกกนัว่าคอื “7Ps” อนัไดแ้ก่ (1) ผลติภณัฑ ์(Product) (2) ราคา (Price) (3) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) (4) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) (5)บุคคล (People) (6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Environment) และ (7) กระบวนการ (Process) จะท าหน้าที่ในการสื่อสารข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้รบัสาร
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 การวดัความพึงพอใจของลูกค้า 
 สรชยั พศิาลบุตร (2549: 12) กล่าวว่า การวดัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารกเ็พื่อใหท้ราบความแตกต่าง
ระหว่างคุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่ผู้ใช้บรกิารได้จรงิกบัคุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่ผู้ใช้บรกิารคาดว่า               
จะไดร้บั ส าหรบัน าไปใชใ้นการปรบัปรุงคุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ชส้นิคา้
และบรกิารมากยิง่ขึน้ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสามารถวดัดว้ยวธิกีารต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้  มุ่งศึกษาถึงปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์ กลุ่มสนิค้า
อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขต
ของการวจิยั ดงันี้ 
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้สนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท           
บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชส้นิคา้เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิัท 
บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
(Non -probability) ดงันัน้ จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างระดบัความเชื่อมัน่  95% 
และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5% ในการวจิยัครัง้นี้ ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่เตมิ
อกี 15 ตวัอย่างเพื่อป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยใช้
วธิสีุม่ตวัอย่าง 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่              
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่เลขคณิต และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. สถติทิี่ใชห้าคุณภาพของแบบสอบถามหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficiency)  
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม             
โดยใช ้Independent Sample t-test  
  3.2 การทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า            
สองกลุ่มใช้วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) โดยดูค่าความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances สตูรการวเิคราะหก์ารแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) 
  3.3 การทดสอบสมมตฐิานในดา้นสหสมัพนัธ ์(Correlation) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป (หรอืขอ้มลู 2 ชุดขึน้ไป สถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของ Pearson Correlation (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั เป็นค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่แต่ละตัวต่างมีระดบัการวดัของข้อมูล ในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale)               
ขึน้ไป  
 
ผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชส้นิคา้เฮา้สแ์บรนด ์กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซี
ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง โดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 27-33 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา                
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวนสมาชิกในบ้านมากกว่า 5 คนขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน                    
55,001 บาทขึน้ไป และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่  ด้านราคา มีระดับความส าคัญอยู่ ในระดับมาก และ                   
ดา้นกระบวนการให้บรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลติภณัฑ ์
ดา้นพนกังานหรอืบุคลากร และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจโดยรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ กลุ่มสินค้าอุปโภคห้างบิ๊กซีอยู่ในระดับ                 
พงึพอใจมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสนิค้าเฮา้สแ์บรนด์ กลุ่มสนิคา้อุปโภค 
บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานหรอืบุคลากร 
ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านราคา
โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิค้าเฮา้สแ์บรนด์กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์
จ ากดั (มหาชน) โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า และต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตามล าดบั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท 
บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชกิภายในครอบครวั อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
ต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจากสนิค้าอุปโภค เป็นปจัจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ ท าให้สนิค้ามีความ
จ าเป็นต่อชวีติประจ าของผูบ้รโิภคทุกเพศ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นดงักล่าว ท าใหเ้กดิการบรโิภคอย่าง
ต่อเนื่อง สง่ผลท าใหเ้กดิความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนันทา ฉันทโรจนา (2556) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินในของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน และ           
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อธคิม ฉันทเจรญิโชค ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้
บิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผู้ที่มอีายุ เพศ รายได้ต่อเดอืน 
ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้สนิคา้บิ๊กซซีูเปอรเ์ซน็เตอร์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากสนิคา้อุปโภคเป็นสนิคา้ทีทุ่กวยัต้องใชใ้นชวีติประจ าวนั แมแ้ต่ละช่วงอายุ
จะมีความต้องการสินค้าอุปโภคที่ต่างชนิดต่างแบบกัน แต่ทุกวัยยังต้องใช้สินค้าอุปโภคเพราะเป็นหนึ่ ง                    
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ในปจัจยั 4 และมสีนิคา้จดัจ าหน่ายหลากหลายประเภทคลอบคลุมความต้องการของผูบ้รโิภคทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ที่มีอายุมากหรอืน้อยที่จะคอยตอบสนองต่อความต้อการของผู้บริโภค ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อสนิค้า            
เฮา้ส ์แบรนด์กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุนันทา ฉันทโรจนา (2556) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด
ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิในของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของอธคิม  ฉันทเจรญิโชค ท าการ ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ผู้ที่มีอายุ เพศ รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อความ            
พงึพอใจโดยรวมในการซือ้สนิคา้บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  1.3 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้า
อุปโภค บรษิัท บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากระดบัการศกึษาไม่ว่าจะสูงหรอืต ่า ยงัต้องใชส้นิคา้อุปโภคในชวีติประจ าวนั 
เพราะเป็นสนิค้าที่จ าเป็น เป็นหน่ึงในปจัจยั 4 ที่ต้องใช้ทุกวนั ส่งผลท าให้เกดิความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด ์
กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนุนัทา 
ฉันทโรจนา (2556) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิ            
ในของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อธคิม ฉันทเจรญิโชค ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บิ๊กซซีูเปอรเ์ซน็เตอร์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผูท้ี่มี
อายุ เพศ รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซือ้สนิคา้
บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  1.4 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพการสมรสแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้
อุปโภค บรษิัท บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากเป็นสนิคา้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการอุปโภคและบรโิภค ซึง่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนัได้ เนื่องจากมีสนิค้าให้เลอืกอย่างหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคไดทุ้กสภาพ ดงันัน้ สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกนั จงึไม่ส่งผล 
ต่อความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)                    
ไม่แตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนุันทา ฉนัทโรจนา (2556) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภค
ที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิในของผู้บรโิภคไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
อธิคม ฉันทเจรญิโชค ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสนิค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์              
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผู้ที่มอีายุ เพศ รายได้ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และ
อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซื้อสนิคา้บิ๊กซีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  1.5 ผู้บริโภคที่มีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสินค้า                
เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากสนิค้าอุปโภคเป็นสนิค้าที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั ยิง่ครอบครวัไหนทีม่จี านวนสมาชกิมากโอกาสทีจ่ะไดเ้ลอืกใชส้นิคา้อุปโภคมาก กลุ่มสนิคา้อุปโภค 
บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) มใีหเ้ลอืกอย่างหลากหลายสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
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ทุกครอบครวัถงึแมจ้ะมจี านวนสมาชกิภายในครอบครวัแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์
กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ประภาพรรณ วงษ์สมบรูณ์ (2545) ศกึษา ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดของ
รา้นคา้ปลกีประเภทซุปเปอร์มารเ์กต็ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณลกัษณะดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความพึงพอใจของผู้บริโภค             
ตามคุณลกัษณะดา้นประชากรทีม่ต่ีอกลยุทธส์ว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
  1.6 ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคที่ประกอบอาชีพแตกต่างกนัย่อมมีความต้องการความสนใจ 
รวมถึงมีแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน แต่ยังคงต้องบริโภคสินค้าอุปโภคเหมือนกัน                 
ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน)             
ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนุนัทา ฉนัทโรจนา (2556) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินในของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
อธิคม ฉันทเจรญิโชค ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสนิค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร ์             
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผู้ที่มอีายุ เพศ รายได้ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และ
อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการซื้อสนิคา้บิ๊กซซีูเปอรเ์ซน็เตอร์ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  1.7 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด ์           
กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท              
มีความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยจะมีทางเลือกในการซื้อ           
สนิค้าน้อย ท าให้การตัง้ความคาดหวังในการใช้สนิค้าน้อยด้วย เมื่อใช้สนิค้าแล้วจงึเกิดความพึงพอใจต่อสนิค้า
มากกว่าผูม้รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมาก ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด์กลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซี
ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรอ้ยรุจ ีอินทศร (2548) ศกึษาเรื่อง
ความพงึพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารหา้งบิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาจงัหวดันครปฐม พบว่า ลูกคา้ทีม่อีายุ
และรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสนิค้าและบริการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ              
ทีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากรหรือพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ              
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุ ปโภค บริษัท บิ๊กซ ี             
ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิคา้
เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า เนื่องจากผู้บริโภค             
เห็นความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมากขึ้น โดยการเพิ่มกลยุทธ์            
ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การที่มีสนิค้าให้เลือกหลากหลาย เช่น ส ีกลิน่ ปริมาตร และสนิค้ามีคุณภาพดี ใหม่ และ
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สะอาด บรรจุภณัฑ์สวยงาม มฉีลากอธบิายสนิค้าอย่างชดัเจน รวมถึงมกีารปรบัเปลี่ยนหรอืสามารถคนืสนิค้าได ้  
จะท าให้ผู้บรโิภคมีความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั 
(มหาชน) เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนนัทา ฉนัทโรจนา (2556) ศกึษา พฤตกิรรม
และความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ Tesco Lotus ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลติภณัฑ์ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด ทัง้นี้             
อาจเป็นเพราะว่า เทสโก ้โลตสั เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ มสีนิคา้อุปโภคบรโิภคใหเ้ลอืกซือ้มากมายหลากหลาย
ยี่ห้อ หลากหลายราคา และมกีารทดลองสนิค้าก่อนการตัดสนิใจซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค             
ให้ครบถ้วน ท าให้ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าตามมา และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อธคิม ฉันทเจรญิโชค 
(2559) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบิ๊กซีซู เปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภค                    
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้า             
บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสนิค้า 
เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก เนื่องจากผู้บรโิภค          
เหน็ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวมมากขึน้ โดยการเพิม่กลยุทธ์ด้านราคา            
เพื่อเพิม่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค เช่น การที่สนิค้ามรีาคาถูกกว่าสนิค้าตราทัว่ไป คุณภาพสอดคล้องกบัราคา
ที่ตัง้ไว้ ท าให้เกดิความคุ้มค่าเมื่อผู้บรโิภคได้ซื้อไป และมป้ีายแสดงราคาสนิค้าชดัเจน จะท าให้ผู้บรโิภคมคีวาม           
พึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นใน                
ระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อธคิม ฉนัทเจรญิโชค (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
ในการซือ้สนิค้าบิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัดา้นราคา  
มผีลต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สนุนัทา ฉนัทโรจนา (2556) ศกึษา พฤตกิรรมและความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดในการ
ตัดสนิใจซื้อสนิค้าของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคาโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่าง             
มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ เน่ืองจาก เทสโก ้โลตสั มสีนิคา้ราคาพเิศษสบัเปลีย่นมาจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ 
สินค้าราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ และมีป้ายราคาที่สงัเกตได้ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประเสรฐิ นิ่มเกิดผล (2546) ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติของผู้บรโิภคกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเฮ้าส์          
แบรนด์ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะ            
ทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ พบว่า ทัศนคติด้านราคา มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เฮา้สแ์บรนดใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัความถีใ่นการซือ้สนิคา้อุปโภคโดยเฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนเงนิ
ที่ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ และเหตุผลส าคัญที่สุดในการซื้อ และสัมพันธ์กั บความถี่ ในการซื้อสินค้าบริโภค                   
โดยเฉลีย่ต่อเดอืนและวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
  2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัความ           
พึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภค        
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ค่อนขา้งต ่า เนื่องจากผูบ้รโิภคเหน็ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
โดยรวมมากขึน้ โดยมกีารจ าหน่ายสินค้าเฮ้าสแ์บรนดใ์นทุกสาขาเหมอืนกนั มกีารจดัเรยีงสนิค้าที่เป็นหมวดหมู่ 
การจดัวางสินค้าบนชัน้วางที่โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา ท าให้สะดวกต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค จะท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสนิค้าเฮา้สแ์บรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อธคิม ฉันทเจรญิโชค (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยั
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนันทา ฉันทโรจนา (2556) ศกึษา พฤติกรรมและความพึงพอใจ 
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากสถานทีต่ัง้สามารถเดนิทาง
มาได้สะดวกรวดเร็ว การบริการที่จอดรถมีอย่างเพียงพอ การสัญจรภายในบริเวณร้าน สะดวก จัดวางสินค้า                
เป็นหมวดหมู่  เลือกซื้อได้สะดวกสบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ นิ่มเกิดผล (2546) ศึกษา              
ความ สมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บรโิภคกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า
เฮ้าส์แบรนด์ พบว่า ทศันคติด้านการจดัจ าหน่าย มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเฮ้าสแ์บรนด์ในส่วน              
ทีเ่กีย่วกบัเหตุผลส าคญัทีส่ดุในการซือ้ และสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซือ้สนิคา้บรโิภคและอุปโภคโดยเฉลีย่ต่อเดอืน  
  2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ               
ความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภค          
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
เนื่องจากเมื่อผู้บรโิภคเหน็ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิทางการตลาดโดยรวม          
มาใช้มากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น โบรชวัร์ โทรทศัน์ ฯลฯ มีการแจก 
โบรชัวร์เมื่อมีการสินค้าราคาพิเศษ หรือมีโปรโมชัน่ใหม่อยู่เสมอ รวมถึงมีการให้ส่วนลดสินค้าราคาพิเศษและ                
มกีจิกรรมส่งเสรมิการขายตามโอกาสต่างๆ เช่น สนิคา้กลุ่มซกัลา้งลดราคาช่วงตรุษจนี ฯลฯ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
พึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นในระดับ
ค่อนขา้งต ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อธคิม ฉันทเจรญิโชค (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจ             
ในการซื้อสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจัจัยด้าน             
การส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนันทา ฉันทโรจนา (2556) ศกึษา พฤติกรรมและความพึงพอใจ 
ด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน              
การส่งเสรมิการตลาดโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด เนื่องจากมีบุคลากรแนะน า
สนิค้าด้านเทคนิค การแจกแผ่นพับรายการสนิค้าราคาพิเศษด้านการโฆษณาทางสื่อต่างๆ และการจดัแสดสนิค้า                 
ณ จุดจ าหน่าย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประเสรฐิ นิ่มเกดิผล (2546) ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติของ
ผูบ้รโิภคกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เฮา้สแ์บรนด ์บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์ พบว่า ทัศนคติด้าน         
การสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เฮา้สแ์บรนดใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัความถี่ในการซือ้สนิคา้
อุปโภคโดยเฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนเงินที่ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ และสมัพันธ์กับความถี่ในการซื้ อสินค้าบริโภค               
โดยเฉลีย่ต่อเดอืน 
  2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคลากรหรือพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความ            
พงึพอใจต่อสนิคา้เฮ้าสแ์บรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนข้างต ่า 
เน่ืองจากผู้บริโภคเห็นความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคลากรหรือพนักงานโดยรวม                      
มาใชม้ากขึน้ โดยมกีารฝึกอบรมพนักงานให้มคีวามรู้ มกีารพฒันาทกัษะในการท างานอย่างต่อเนื่อง การมพีนักงาน             
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มีความรู้ในตัวสนิค้า มีความสุภาพ และการแต่งกายของพนักงานสะอาด เรยีบร้อย รวมถึงการมีจ านวนพนักงาน
เพียงพอต่อการให้บรกิารผู้บรโิภคในแต่ละสาขา จะท าให้ผู้บริโภคมคีวามพงึพอใจต่อสนิค้าเฮา้ส์แบรนด์กลุ่มสนิค้า
อุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึ้นในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ   
อธิคม ฉันทเจริญโชค (2559) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร ์               
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจัจยัด้านบุคลากรและความสะดวกในการรบับริการ               
มผีลต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  2.6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ                 
ความพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
เนื่องจากผู้บริโภคเห็นความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ โดยรวม               
มาใช้มากขึ้น โดยการปรบัปรุง พฒันา ลกัษณะทางกายภาพของห้างให้ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค การที่
ภายในห้างมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีความสว่างเพียงพอ มีการตกแต่งที่สวยงาม ทันสมัย มีบรรยากาศ                     
น่าใชบ้รกิาร รวมถงึภายในหา้งมสีถานทีใ่หค้วามบนัเทงิ และผ่อนคลายความเครยีดในระหว่างการใชบ้รกิาร จะท าให้
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อธคิม ฉันทเจรญิโชค (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อ
ความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ มหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยั
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและการสนับสนุน มผีลต่อความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าบิก๊ซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.7 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อสนิคา้
เฮ้าสแ์บรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า เนื่องจากผูบ้รโิภคเหน็
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการโดยรวมมาใชม้ากขึน้ โดยการพฒันาระบบต่างๆ  
ให้ทนัสมยั รวดเรว็ เพื่อทนัต่อความต้องการของผู้บรโิภค เช่น มคีวามสะดวกในการช าระเงนิ มีบรกิารรบัฝากของ 
และการมรีะบบการขนถ่ายสนิค้าทีด่ ีทัง้การมตีระกรา้รถเขน็ไวใ้ห้บรกิาร จะท าใหผู้้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสนิค้า
เฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่ ง              
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อธคิม ฉันทเจรญิโชค (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจในการซื้อสนิค้า            
บิ๊กซซีูเปอร์เซน็เตอร์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร               
มผีลต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 จากผลการศกึษาและวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้า
อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ด้
จากการวจิยัในครัง้นี้ ดงันี้ 
 1. ผู้บริหารและนักการตลาด ควรน าข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ไปปรบัปรุงและพัฒนากลยุทธ์           
ทางการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยมุ่งพฒันาและปรบัปรุงสนิคา้เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่ม
สนิคา้อุปโภคใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากทีส่ดุ เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี              
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ดังนั ้น ผู้บริหารควรมีการ               
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ใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าว โดยมกีารใหข้อ้มูลที่ชดัเจนและมุ่งพฒันาสนิค้าบรกิารใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างสงูสดุ  
 2. ผูบ้รหิารและนกัการตลาดควร ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในทุกดา้น คอื 
  ดา้นผลติภณัฑ ์ผูบ้รหิารและนกัการตลาดควรพฒันาผลติภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บรโิภค โดยมสีนิค้าให้เลือกหลากหลาย เช่น ส ีกลิน่ ปรมิาตร พฒันาสนิค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน 
สนิค้ามีความใหม่และสะอาด ลกัษณะของบรรจุภัณฑ์ควรพฒันาให้มคีวามสวยงาม น่าสนใจ มฉีลากอธบิายสนิค้า
อย่างชดัเจน รวมถงึมกีารรบัเปลีย่นหรอืสามารถคนืสนิคา้ได ้เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี              
ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริหารและนักการตลาดควรให้ความส าคัญการส่งเสริม                  
ทางการตลาดมากยิง่ขึน้ มกีารเพิม่ช่องทางในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น โบรชวัร์ โทรทศัน์ ฯลฯ 
เพื่อท าให้ผู้บรโิภคเกดิการรบัรู้ที่เพิ่มขึน้ มกีารแจกโบรชวัร์ตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการส่งไปตามครวัเรอืน เมื่อมี 
การสนิค้าราคาพเิศษ หรอืมโีปรโมชัน่ใหม่อยู่เสมอ รวมถึงมกีารให้ส่วนลดสนิค้าราคาพเิศษ และควรมกีารกจิกรรม
ส่งเสริมการขายตามโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น สินค้ากลุ่มซักล้างลดราคาช่วงตรุษจีน ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุ้น                  
การบริโภค เนื่ องจากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด                        
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ผู้บริหารและนักการตลาดควรให้ความส าคัญและพัฒนาพนักงาน              
ให้มคีวามรู ้มทีกัษะในการท างานที่เป็นระบบและท างานให้ได้ตามมาตรฐาน โดยพนักงานควรมคีวามรูใ้นตวัสนิค้า
อย่างละเอียด มีการแต่งกายที่สุภาพ สะอาด เรียบร้อย รวมถึงแต่ละสาขาควรมีพนักงานไว้บริการให้เพียงพอ                 
ต่อจ านวนผู้บริโภค เน่ืองจากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคลากรหรือพนักงาน                  
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บริหารและนักการตลาดควรพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม                  
ทางกายภาพ โดยการปรบัปรุงใหภ้ายในหา้งมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบ มคีวามสว่างเพยีงพอ มกีารตกแต่งทีส่วยงาม 
ทนัสมยั มบีรรยากาศน่าใชบ้รกิาร รวมถงึภายในหา้งมสีถานทีใ่หค้วามบนัเทงิ และผ่อนคลายความเครยีดในระหว่าง
การใช้บริการ เนื่ องจากผลการวิจัย  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                     
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริหารและนักการตลาดควรเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย               
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค โดยการมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จ าหน่ายในทุกสาขา
เหมอืนกนั มกีารจดัเรยีงสนิคา้ทีเ่ป็นหมวดหมู่ มกีารจดัวางสนิคา้บนชัน้วางที ่โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา ท าใหส้ะดวก
ต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจต่อสนิค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสนิค้าอุปโภค บรษิัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์
จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ด้านกระบวนการ ผู้บรหิารและนักการตลาดควรพฒันากระบวนการในการให้บรกิารในทุกสาขา             
ให้มีมาตรฐานและเป็นระบบเดียวกนัที่ง่ายต่อการตรวจสอบและพฒันา เมื่อเกิดปญัหารวมถึงพฒันากระบวนการ              
ในการให้บรกิารทุกด้านที่มคีวามสะดวกรวดเรว็ เช่น มคีวามสะดวกในการช าระเงนิ มบีรกิารรบัฝากของ และการมี
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ระบบการขนถ่ายสนิค้าที่ดี ทัง้การมีตระกร้าและรถเข็นไว้ให้บรกิารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้บรโิภค 
เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ             
ต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  ดา้นราคา ผูบ้รหิารและนักการตลาดควรมกีารตัง้ราคาสนิค้าใหไ้ดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัคุณภาพ
ของสนิค้า มคีวามคุ้มค่าในการเลือกซื้อ ทุกสาขาต้องมีราคาสนิค้าที่เท่ากนั และควรมป้ีายราคาติดไว้อย่างชดัเจน  
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า เนื่ องจากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา                         
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
    
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ขยายขอบเขตการศึกษา ความพึงพอใจต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซี                 
ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคไปยงัเขตพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง หรอืเพิม่การศกึษาไปยงัต่างจงัหวดั 
และเขตภูมิภาคอื่นๆ เนื่ องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม 
พฤตกิรรมการบรโิภค สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และค่าครองชพี เป็นตน้ 
 2. การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อดคูวามพงึพอใจต่อสนิคา้เฮา้สแ์บรนดก์ลุ่มสนิคา้อุปโภค บรษิทั บิก๊ซี
ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) เพยีงอย่างเดยีว ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาไปยงัสนิคา้ในกลุ่มอื่น เช่น 
สนิคา้บรโิภค เสือ้ผา้ เป็นตน้ 
  3. ควรท าการศึกษาในเรื่อง ความคาดหวัง และการรบัรู้การให้ในการสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กลุ่มสินค้า
อุปโภค บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4. ในการศึกษาครัง้นี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดงันัน้ เพื่อให้การวิจั ย              
ครัง้ต่อไปมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้ ควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพหรอืควรใชเ้ทคนิคของเครื่องมอืในการวจิยั
อื่นๆ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ          
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์  กุลสิร ์ทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่ามารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รวมถงึใหค้วามรู ้
ขอ้แนะน า ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะ 
และชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในโครงการหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้มอบ
ความรูแ้ละแนวคดิต่างๆ อนัท าใหผู้ว้จิยัมคีวามเตบิโตทางความคดิ จนสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน
วจิยั ไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่               
บณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
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 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณมารดาของผู้วจิยั ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิในทุกๆ สิง่พร้อมให้
ก าลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่ให้ก าลงัใจและคอยช่วยเหลอืกนัเสมอมา รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ทีส่ละเวลาและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลือ
ทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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