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บทคัดย่อ 

การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินค้าในห้าง Makro สาขาบางพลี  ของผู ้บริโภค ในจังหวดัสมุทรปราการ โดยใช้ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้น
ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนโดยใชสู้ตรไม่ทราบจ านวน
ประชากรจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ
แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  SD ผลการวจิยัพบวา่ 

 (1) ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 เพศชาย จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 
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และเพศทางเลือกจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 35 ปี จ  านวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.20 รองลงมา คือ ต ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 26.30 , 36 – 45 ปี จ  านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.50, 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.20 และ 55 ปีข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และหย่าร้าง จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มี
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และ ปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมา คือ 
ธุรกิจจส่วนตัว/อาชพีอิสระ/ ค้าขาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 , ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งรัฐ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ,  นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 และ อ่ืน ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดบัส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่
เกิน 20,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา คือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 , 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 , 30,001 - 40,000 
บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และ  40,001 - 50,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 
ตามล าดบั  

(2) การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในห้าง Makro สาขาบางพลี ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the Marketing  Mix Factors Affecting 
Consumer’s Decision-Making On Purchasing Products In Makro Bang Plee  In Samut Prakan Province 
by using demographic factors such as gender, age, education, occupation, average monthly income, and 
marketing mix factors, namely Product Factor, Price Factor, Place, Promotion Factor. The sample 
population consisted of 400 people the questionnaire. The instrument used for data collection was a 
questionnaire. Data analysis was performed using a computer program to find the percentage, mean 
( �̅� ) standard deviation SD . The result of the research found that  
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(1) The total number of  consumers in Samut Prakan Province who answered all surveys 
were 400 people, most of them were females of 217 people, representing 54.30percent, males of 174 
people, representing 43.50percent, and 9 people, representing 2.30percent. Most of them were old. 25-
35 years, 170 people, representing 42.20, followed by less than 25 years, 105, accounting for 
26.30percent, 36-45 years, 90 people, accounting for 22.50percent, 46-55 years, accounting for 
7.20percent. and 55 years and over, 6 people accounted for 1.50percent, respectively, most of them 
were single, 273 people accounted for 68.30 percent, followed by 116 people, accounting for 29 
percent, and 11 people were divorced, accounting for a hundred. 2.80 each, respectively. Most had the 
highest education with a bachelor's degree, 225 people, representing 56.30percent, followed by 146 
people, accounting for 36.50percent, and a master's degree, 29 people, or 7.0percent.20, respectively, 
most of them have occupations, employees of private companies / employees of 163 people, 
representing 40.80 percent, followed by private businesses / freelancers / trading 140 people, 
representing 35.00 percent, civil servants / state enterprise employees / government employees. of 58 
people representing 14.50 percent, students / students of 32 people representing 8.00 percent and other 
7 people representing 1.80 percent,respectively. Most of them had average monthly income of not more 
than 20,000 baht, 144 people accounted for 36.00 percent, followed by 20,001 - 30,000 baht, 133 people 
accounted for 33.30percent, 50,001 baht or more, 65 people accounted for 16.30  percent, 30,001 - 
40,000 baht, amounting to 47 people, accounting for 11.80 percent, and  40,001 -50,000 baht, 11people, 
accounting for 2.80percent,respectively. 

(2) Consumer opinion studies About Marketing  Mix Factors Affecting Consumer’s  
Decision-Making On Purchasing Products In  Makro Bang Plee In Samut Prakan Province. Overall, it's 
at a high level. When considering each aspect, it was found that The aspect that is at the highest level 
is products, price and distribution channels, respectively, and at a high level is marketing promotion 
 
บทน า 

ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีมีวถีิชีวติท่ีเร่งรีบมากข้ึนส่งผลใหใ้นดา้นการเลือก
ซ้ือ สินคา้ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัแตกต่างจากในอดีต โดยในอดีตนั้นธุรกิจคา้ปลีกในไทยเป็นร้านขาย 
ของช าขนาดเล็กท่ีจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายโดยผานตวักลาง (ผูค้า้ส่ง) แต่ปัจจุบนัรูปแบบร้านคา้ปลีก
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เปล่ียนแปลงไปเป็นร้านคา้ทนัสมยั ลดการพึ่งพาผูค้า้ส่ง เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัเป็นนายทุนรายใหญ่
ท่ีมีเครือข่ายสาขาจ านวนมากหรือเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่จึงมีอ านาจต่อรองเหนือผูผ้ลิตหรือตวัแทน จ าหน่าย
สินคา้มีการบริหารจดัการร้านคา้อยางเป็นระบบ กล่าวคือมีการจดัการสต็อกสินคา้ ระบบ การจดัการ
ขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนน าเทคโนโลยีด้านปฏิบติัการต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้าง ความ
ไดเ้ปรียบในดา้นการตลาด     

บริษัท สยามMakro จ  ากัด (มหาชน) ได้ริเร่ิมพัฒนาสินค้า ข้ึนตั้ งแต่ปี 2545 และให้ 
ความส าคญักบัการพฒันาสินคา้ท่ีมีคุณภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์เหมาะสมเพื่อการประกอบธุรกิจของ 
ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มมาโดยตลอด ปัญหาจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคมี
ความรู้ ความเขา้ใจในตวัสินคา้และตลาดมากข้ึน ท าให้การยึดติดกบัเคร่ืองหมายการคา้นอ้ยลง และหนั
ไปสนใจ คุณภาพและราคาแทน รวมทั้งเกิดคู่แข่งขนัธุรกิจการคา้ส่ง และคา้ปลีกมากข้ึน ท าให้การยึด
ติดกบัเคร่ืองหมายการคา้น้อยลง และหันไปสนใจ คุณภาพและราคาแทน รวมทั้งเกิดคู่แข่งขนัธุรกิจ
การคา้ส่ง และคา้ปลีกมากข้ึน ลูกคา้ท่ีมีความสนใจในสินคา้ประเภทน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั องคก์ร 
ร้านคา้ ร้านอาหาร ธุรกิจ จดัเล้ียง ธุรกิจโรงแรม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ี ตอ้งการซ้ือสินคา้เป็น
ปริมาณมาก Makro ตอ้งการจะขยายตลาดมาท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี เพื่อขยายกลุ่มผูบ้ริโภค และน่าสนใจ
ส าหรับผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดทิศทางกลยทุธ์ธุรกิจโดยเฉพาะในดา้นการตลาดวา่กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่ม
ใด จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรและมีปัจจยั ใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีใน
หา้ง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในหา้ง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการวา่ผูบ้ริโภคมีเหตุปัจจยัใดบา้งท่ี
มีผลต่อการซ้ือสินคา้ในหา้ง Makro สาขาบางพลี เพื่อท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน โดยน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาไปปรับใชใ้นการวางแผนวิเคราะห์ ก าหนดสินคา้แก่ผูบ้ริโภค และการให้บริการในห้าง 
Makro สาขาบางพลีในสถานการณ์อ่ืน ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง Makro สาขาบางพลี
ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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ขอบเขตของการวจัิย          
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา ถึงปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ในห้าง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตการ
วจิยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1.2 ตัวแปรตาม  (Dependent Variables)  ได้แก่ ปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในหา้ง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ ขอบเขตดา้น
สถานท่ี หา้ง Makro สาขาบางพลี 

2. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
ประชากร ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้อุปโภค และบริโภคในห้าง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
สมุทรปราการ 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจยั ระยะเวลาท่ีศึกษา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 – 
เดือนสิงหาคม 2565 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อธุรกิจ ในการเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนและพฒันากล
ยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของของผูใ้ชบ้ริการห้าง Makro สาขาบางพลี รวมถึง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการเพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อปรับปรุง
พฒันาการใหบ้ริการ 

3. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในหา้ง Makro สาขาบางพลี
ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการเพื่อพฒันาคุณภาพการ ใหบ้ริการ และพฒันาบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี
ในการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพใหก้บัผูรั้บบริการเพื่อสร้างความประทบัใจ 

4. เพื่อไปใช้ในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจยัเก่ียวกับปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
สมุทรปราการ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) 4 อยา่ง หรือ 4 P's เพราะเป็นหวัใจหลกัในการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ญานิศา บุญประถมัภ ์(2549) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อห้างเทสโกโ้ลตสั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ (1) ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีการใหบ้ริการของหา้งเทส
โก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ (2.1) ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจท่ีมีต่อห้างเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกนั (2.2) ผูบ้ริโภคท่ี

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 

ปัจจัยการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินค้าในห้าง Makro  

สาขาบางพลขีองผู้บริโภค  
ในจังหวดัสมุทรปราการ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%2C+%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
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มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อห้างเทสโก้โลตัสในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 

อริสา ศรีพฒันกุล (2559) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้เทสโก ้
โลตสั (Tesco Lotus) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินค้า  เทสโก้ โลตัส  (Tesco Lotus) ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี 6 ปัจจยั เรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไป
น้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากรและกระบวนการการ ให้บริการ ปัจจยัด้านการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัดา้นความหลากหลายของสินคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ดา้นราคาและความเพียงพอของสินคา้ ปัจจยัดา้น การส่งเสริมการตลาดและการจดัส่งสินคา้ ตามล าดบั 
ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนเฉล่ีย มีความพึงพอใจในการซ้ือสินค้า เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) ของ ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกนัหรือไม่ จากผลงานวิจยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย ไม่มีผลต่อความถึงพอใจโดยรวมในการซ้ือสินคา้ เทสโก ้โลตสั (Tesco 
Lotus) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

แพรทอง แกว้กาญจน์  และพชัร์หทยัจารุทวีผลนุกูล (2562) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการ Makro สาขา
คลองหลวง ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลอนัได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ เดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Makro สาขาคลอง
หลวงต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนัไดแ้ก่ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้าน กระบวนการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการMakro สาขาคลองหลวงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ดา้นท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล และมีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 66.20 
(3) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ อันได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วาม มัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่กนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
Makro สาขาคลองหลวงอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นความเป็นรูปธรรม และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการให้ความ มัน่จและมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 
72.6        
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สิริพงษ์ เ อ่ียมเกษมสิน (2564) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพลส สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ 20 - 30 ปี มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 40,000 บาท โดย
พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้เทสโก้ โลตสั เอ็กซ์เพลส สาขา ถนน
จนัทร์ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม และมีค่าใชจ่้าย ต่อคร้ัง 501-
1,000 บาท ซ่ึงนิยมใชบ้ริการในช่วงเวลา 18.01 น. – 21.00 น. และมีความถ่ีในการเขา้ใช้ บริการ 1 คร้ัง
ต่อเดือน และผลการวจิยัยงัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพลส สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด (X̅ = 4.24 , S.D. = 0.454) โดยมีระดบั 2 ความคิดเห็น
ด้านการตัดสินใจซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ เพลส สาขาถนนจันทร์  
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับการตัดสินใจซ้ือแน่นอน (X̅= 4.22 , S.D. = 0.840) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสินค้าใน
หา้งสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพลส สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R Square) เท่ากบั 0.360 แสดงว่าตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) มีผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ เทส
โก ้โลตสั เอ็กซ์เพลส สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 36.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
มีจ านวน 4 ดา้น คือ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทาง 
กายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพลส สาขาถนนจนัทร์ 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยการวิจยัเชิงส ารวจ ( Survey Research) 
และใชว้ธีิเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือท่ีสินคา้ในห้าง Makro 
สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงได้ใช้
วิธีการก าหนด ขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยการค านวณโดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน ± 5% 
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ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเท่ากบั 385 คน เพื่อป้องกนัความ ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้น ผูว้ิจยัจึงเพิ่มจ านวน กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมดเป็น จ านวน 400 คน และ
ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบประเมินเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวนทั้งส้ิน 6 ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัประชากร ของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะของแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-
List) 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในห้าง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 20 ขอ้ โดยใชค้  าถาม
แบบปลายปิด (Close-Ended Response Question)   

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษา และคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากร 

ดา้นปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ใน
จงัหวดัสมุทรปราการและเลือกแนวคิดของนกัวชิาการท่ีมีความเหมาะสมกบัการวจิยัในคร้ังน้ี 

2. นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เพื่อท าใหค้วามของตวัแปร 
สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. น านิยามค าศพัทเ์ฉพาะมาใส่ตารางนิยามศพัทเ์ฉพาะ และสร้างขอ้ค าถามท่ีมีความ 
ครอบคลุม และสัมพนัธ์กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการวดัผล  

4. สร้างแบบสอบถาม ซ่ึงโครงสร้างประกอบดว้ย 2 ส่วน   
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์    

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใน 
หา้ง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 1). แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนท่ีก าหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามท่ีเป็น
กระดาษผา่นทางออนไลน์โดยใช ้Google Form 2). ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
อาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 3). เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท า
และเตรียมส าหรับการวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 25.0) 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวเิคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย   �̅�         
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ระดบัความเห็นของปัจจยัการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในหา้ง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ “ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในหา้ง Makro สาขา

บางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ”  
ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี 1 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 
และเพศทางเลือก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามล าดบั, มีอาย ุ25 – 35 ปี จ  านวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 รองลงมา คือ ต ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 26.30 , 36 – 45 ปี จ  านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.50 , 46 – 55 ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 และ 55 ปีข้ึนไป จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั, มีสถานภาพโสด จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมา คือ สมรส 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และหย่าร้าง จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดับ, มี
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
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จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และ ปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ตามล าดบั, มี
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมา คือ ธุรกิจจส่วนตวั/
อาชพีอิสระ/ คา้ขาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 , ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งรัฐ 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ,  นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ อ่ืน ๆ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดบั, มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา คือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 , 50,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 , 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.80 และ  40,001 - 50,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ในห้าง Makro สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ , ดา้นราคา และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 
สรุปผลการวจัิย 

ด้านประชากรศาสตร์ 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง Makro สาขา

บางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ” มีผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 217 คน มีอายุ 25 – 35 ปี จ  านวน 170 คน สถานภาพโสด จ านวน 273 คน มี
การศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรี จ านวน 225 คน มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 163 
คน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 144 คน  
 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในห้าง Makro สาขาบางพลีของ
ผู้บริโภค ในจังหวดัสมุทรปราการ 

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในหา้ง Makro สาขาบางพลี 
ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นท่ีอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ , ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่
ในระดบัมาก คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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อภิปรายผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง Makro 

สาขาบางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ” โดยรวมอยู่ในมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์, ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีประเด็นอภิปราย
เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ด้านผลติภัณฑ์ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง 
Makro สาขาบางพลี ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   
สิริพงษ ์เอ่ียมเกษมสิน (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้เทส
โก ้โลตสั เอก็ซ์เพลส สาขาถนนจนัทร์ กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพลส 
สาขาถนนจนัทร์กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  

2. ด้านราคา  ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง 
Makro สาขาบางพลี ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ญานิศา บุญประถมัภ์ (2549) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจองผูบ้ริโภคท่ีมีต่อห้างเทสโกโ้ลตสัในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อหา้งเทส
โกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในหา้ง Makro สาขาบางพลี ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อริสา ศรีพฒันกุล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้เทส
โก ้โลตสั (Tesco Lotus) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวจิยัโดยผลการวจิยั
พบวา่ ปัจจยัอิสระท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในห้าง Makro สาขาบางพลี ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ แพรทอง แกว้กาญจน์ และพชัร์หทยั จารุทวีผลนุกูล (2562)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการ Makro สาขา
คลองหลวง กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการสรุปไดว้า่ พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%2C+%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในหา้ง Makro สาขา
บางพลีของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ด้านผลติภัณฑ์ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ช่ือเสียงของห้าง และสัญลกัษณ์ของห้างสามารถจ าไดง่้าย กล่าวคือ ถา้

หากลูกคา้นั้นไม่พึงพอใจกบัการบริการ หรือการกระท าท่ีผิดพลาดใด ๆ จนท าให้ช่ือเสียงของห้าง 
Makro สาขาบางพลีนั้นเส่ือมเสียช่ือเสียง ควรระบุถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เล่ียงท่ีจะกล่าวในมุมของบริษทั 
แต่ลองพิจารณาในมุมของลูกคา้ พยายามท าใหพ้วกเขามัน่ใจวา่จะไม่มีการท าผิดพลาดเดิม ๆ ซ ้ าอีก การ
เรียนรู้ท่ีจะกล่าวขอโทษเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกลบัมา ความพึงพอใจของลูกคา้
จะเพิ่มข้ึน หลงัยอมรับค าขอโทษนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั ก็คือการท าให้มัน่ใจว่าเหตุการณ์เหล่าน้ีจะไม่
เกิดข้ึนซ ้ าสอง  

2. ด้านราคา 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ห้าง Makro สาขาบางพลี มีราคาท่ีเป็นมาตรฐาน ควรดูคู่แข่งในตลาดท่ี

เป็นธุรกิจหรือสินคา้เดียวกนั และตั้งราคาขายท่ีเท่ากนั หรือใกลเ้คียงกนัจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความตอ้งการ
ของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง เพื่อผลิตสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ สินคา้ท่ีผลิตข้ึนมานั้นตอ้งมีความพิเศษ
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีแตกต่างจากสินคา้ท่ีมีอยู่ในตลาด สินคา้ตอ้งส่งผลให้ลูกคา้มีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
คุณภาพก็ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีไดม้าตรฐานข้ึนไป และตอ้งแสดงถึงความจริงใจในทุก ๆ ดา้น 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ เวลาเปิด-ปิด ของห้างมีความเหมาะสม ณ ปัจจุบนัเวลา เปิด-ปิด ของห้าง 

Makro สาขาบางพลีคือ 06.00 น. – 22.00 น. เน่ืองจากลูกคา้บางคนอาจจะตอ้งการของเร่งด่วนท่ีไม่ได้
อยู่ในช่วงเวลาน้ี ก็อาจท าให้ลูกค้านั้น ไปซ้ือสินค้าจากห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ืนได้ หรือหากลูกค้า
ตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ของแบรนด์ Makro ก็ท  าให้ลูกคา้ไม่สามารถซ้ือสินคา้ได ้อาจท าให้กลุ่ม
ลูกคา้บางกลุ่มไม่ไดรั้บความสะดวกในเร่ืองน้ี ดงันั้นทางห้างจึงควรขยายระยะเวลาเปิด-ปิด หรือเสนอ
นโยบายปรับเปล่ียนเวลาเปิดเป็น 24 ชัว่โมงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 การจดัโปรโมชัน่พิเศษ หรือลดราคาพิเศษ ส าหรับสมาชิก สามารถสร้างแรงจูงใจใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ควรเพิ่มสินคา้ท่ีเขา้ร่วมโปรโมชัน่ใหม้ากข้ึน การท าโปรโมชัน่ในรูปแบบ
น้ีอาจไม่ใช่การท าไปเพื่อให้มียอดขายถล่มทลายในระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นการท าเพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้
ท่ีมาใช้บริการ อยากกลบัมาใช้บริการซ ้ าเพื่อรักษาสิทธ์ิสมาชิกของตวัเอง ควรรักษามาตรฐานการ
ให้บริการ หรือคุณภาพของสินคา้ให้คงท่ี เพื่อท าให้ลูกคา้รู้สึกมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ และ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ขอ้มูลในเชิงลึกและได้รับข้อมูลท่ีแทจ้ริงจากผูบ้ริโภค 
ผูป้ระกอบการ ผูมี้ประสบการณ์หรือจากผูท่ี้เคยใช้บริการเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีความหลากหลายท่ีจะ
สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาการบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ใน
ห้าง Makro โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั ให้คลอบคลุมในประเทศไทย ตลอดถึงการศึกษาทั้งในดา้นการ
สั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และการจดัส่งสินคา้โดยเฉพาะสามารถสั่งซ้ือสินคา้
พร้อมจดัส่งผา่นไรเดอร์ หรือรถจดัส่งสินคา้ได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคทั้งดา้นตน้ทุน 
และเวลา ตลอดถึงการหาปัจจยัเพิ่มเติมท่ีสามารถส่งผลให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในห้าง 
Makro เพื่อให้คลอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการศึกษา สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข และท าธุรกิจ 
หรือขยายกิจการ ตลอดถึงการวางแผนกลยทุธ์ทางความตอ้งการซ้ือของบริโภคใหม้ากท่ีสุด 
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