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นครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเ ร่ือง ความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซู เปอร์เซ็นเตอร์ของผู้ บริโภคกลุ่มเพศชาย จังหวัด

นครราชสีมา ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ ดงันี ้1. เพ่ือศึกษาความจงรักภกัดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภค
กลุม่เพศชายในจงัหวดันครราชสีมา 2. เพ่ือเปรียบเทียบความจงรักภกัดีตอ่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภค
กลุ่มเพศชายท่ีแตกตา่งกนัตามปัจจยัส่วนบคุคลของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายในจงัหวดันครราชสีมา  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคกลุม่เพศชายท่ีใช้บริการ บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจงัหวดันครราชสีมา 

เป็นลกัษณะแจกแบบสอบถามเร่ือง ความจงรักภกัดีตอ่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศ
ชาย จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเพศชายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19 – 29 ปี 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจส่วนตวั และนกัเรียนนกัศกึษา และมีรายได้ตอ่เดือน 
15,001 – 25,000 บาท ความจงรักภกัดีของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและผลการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความจงรักภักดีของผู้บริโภคโดยรวมมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง ซึ่งปัจจยั
ส่วนบคุคลของผู้บริโภคกลุ่มเพศชาย ไม่ส่งผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ค าส าคัญ: ความจงรักภักดี พฤติกรรมการบอกต่อ ความตัง้ใจซือ้ ความอ่อนไหวต่อราคา 
พฤตกิรรมร่วมตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

                                                           
 



 

 

The objective of “Loyalty to BigC supercenter of male consumer in Nakhon ratchasima 
province research for 1. Study the loyalty of male consumer to BigC supercenter in Nakhon 
ratchasima province. 2. Comparing the different of loyalty of male consumer to BigC supercenter 
in Nakhon ratchasima province on demographic factor’s different. Sample of this research are 
400 consumers sampling collecting the data with male consumer who’s face to BigC Nakhon 
ratxhasima province service. 

The tools of this research: the loyalty of male consumer to BigC supercenter in Nakhon 
ratchasima province questionnaire. Finding: the most of sample are 19 – 25 years old, 
graduated bachelor’s degree, single status, business employees and student, and ฿15,001 – ฿
25,000 income/month. The result of male consumer’s loyalty overall is medium position. The 
result of relation analysis of male consumer’s loyalty overall is medium position which 
demographic of male consumer not effect to the loyalty of Bid supercenter in Nakhon ratchasima 
peovince with statistically significant at 0.05 level. 

 
Keywords: Consumer’s Loyalty, Words of Mouth Communication, Purchase Intention, Price 
Sentivity, Complaining Behavior 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จงัหวดันครราชสีมาซึ่งถือเป็นเมืองหลกัเมืองหนึ่งรองจากกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความเป็นสงัคม
เมืองสูง มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับท่ี 10 ของประเทศ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีเปิด
ให้บริการในจงัหวดันครราชสีมาเป็นจ านวนมากท่ีกระจายเปิดอยู่ในจงัหวดันครราชสีมา และบิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ท่ีเปิดให้บริการท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ผู้ น าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย มีจุดเด่นในการจ าหน่ายสินค้าคุณภาพราคาประหยัดท่ี
หลากหลาย บริการท่ีดีเย่ียม เป็นศูนย์กลางการจับจ่ายแบบครบวงจรท่ีสะดวกครบครัน และร้านค้า
หลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ให้บริการผา่นร้านค้าทัง้สิน้ 1,235 สาขา ทัว่ประเทศ ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษาความจงรักภกัดี
ต่อบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชาย จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะเข้าใจผู้บริโภค เพ่ือน าข้อมูลจากการวิจยัมาปรับกลยุทธให้สอดคล้องกับ
ความรู้สกึนกึคดิของผู้บริโภค พฤตกิรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภค ตลอดจนการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นท่ี
เป็นลบตอ่บิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งผู้วิจยัเห็นว่าความจงรักภกัดี จะท าให้ผู้บริโภคมีทศันคติท่ีดีตอ่ตราสินค้า 
มีความเช่ือมัน่ การนกึถึง ตรงใจผู้บริโภค เกิดการซือ้ซ า้ตอ่เน่ือง  จึงมีความส าคญั และจ าเป็นต้องศกึษาถึง
ความจงรักภกัดีของลกูค้าเพศชาย ท่ีมีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดันครราชสีมา สามารถน าผลจากการ



 

 

วิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความจงรักภักดีของลูกค้ากลุ่มเพศชาย
ของบริษัท และในขณะเดียวกนัก็ยงัเพิ่มฐานของกลุม่ผู้บริโภคใหมท่ี่เป็นเพศชายให้เพิ่มสงูขึน้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซู เปอร์เซ็นเตอร์ของผู้ บริโภคกลุ่มเพศชายในจังหวัด
นครราชสีมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความจงรักภกัดีตอ่บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายท่ีแตกตา่งกนั
ตามปัจจยัสว่นบคุคลของผู้บริโภคกลุม่เพศชายในจงัหวดันครราชสีมา 

 
นิยามศัพท์ 

ความจงรักภกัดี (Loyalty) หมายถึง ความจงรักภกัดีท่ีมีตอ่บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้ เข้าใช้บริการ
ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึงประกอบด้วยความจงรักภักดี 4 ประการ ได้แก่ 1. พฤติกรรมการบอกต่อ 2. 
ความตัง้ใจซือ้ 3. ความออ่นไหวตอ่ราคา และ 4. พฤตกิรรมร่วมตรวจสอบ 

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ หมายถึง ห้างสรรพสินค้าท่ีให้บริการพืน้ท่ีเช่า และจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบิร
โภค ภายใต้รูปแบบร้านค้าปลีกสมยัใหม่ โดยมีรูปแบบร้านค้าปลีก 3 รูปแบบ ดงันี ้1. ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
(Hypermarket) 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) และ 3. ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store)  

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จงัหวดันครราชสีมา หมายถึง บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาจงัหวดันครราชสีมา 
รหัสสาขา 11111 เปิดให้บริการในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ตัง้อยู่ท่ี 118 ถนนมิตรภาพ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ด าเนินการศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎีความจงรักภักดีของผู้ บริโภค ของ Zeithaml, 

Parasuraman and Berry (1996) ซึง่สามารถก าหนดตวัแปรในการศกึษาได้ดงันี ้ 
 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา สถานภาพ อาชีพ และ รายได้ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความจงรักภกัดีของผู้บริโภค ได้แก่ 1. พฤติกรรม

การบอกตอ่ 2. ความตัง้ใจซือ้ 3. ความออ่นไหวตอ่ราคา และ 4. พฤตกิรรมร่วมตรวจสอบ 
ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ กลุ่มเพศชาย 

ในจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนช่ดั 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 



 

 

 ระยะเวลาท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีศึกษาคือ ตัง้แต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564 
ระยะเวลารวม 5 เดือน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

Zeithaml, Parasuraman and Berry (1996) ศกึษาการวดัระดบัความภกัดีในด้านบริการโดยใช้
เกณฑ์จากการวดัความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค (Customer Behavioral Intentions) ซึ่งพิจารณาถึงพฤติกรรม 
ทศันคติ และกระบวนการคิดของผู้บริโภค โดยมีเกณฑ์ในการวดัประกอบด้วยปัจจยั 4 ด้าน 1. พฤติกรรม
การบอกตอ่ (Words of Mouth Communication) หมายถึง การพดูถึงความประทบัใจหรือพดูถึงในสิ่งท่ีดี
เก่ียวกบัการบริการและผู้ให้บริการขององค์กร รวมถึงการแนะน า สนบัสนนุ และกระตุ้นให้ผู้ อ่ืนหรือผู้ ท่ีสนใจ
ใช้บริการนัน้ด้วย ซึ่งพฤติกรรมการบอกต่อเป็นการแพร่กระจายของข่าวสารโดยจะมีผู้น าทางความคิดท า
หน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารโดยผู้น าทางความคิด (Opinion Leader) คือ บุคคลท่ีรับข่าวสารจาก
แหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นส่ือตา่ง ๆ ของมลูจากแบรนด์ หรือจากการใช้บริการด้วยตนเองแล้วส่งตอ่ไป
ยังบุคคลอ่ืน ๆ อีกทัง้ยังมีอิทธิพลในด้านทัศนคติ พฤติกรรม หรือจูงใจให้ผู้ ท่ีรับความคิดเห็น (Opinion 
Follower) เกิดความเช่ือตอ่ผู้น าความคิดเป็นอย่างมาก 2. ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) หมายถึง 
การเลือกบริการนัน้ ๆ เป็นตวัเลือกแรกในการตดัสินใจซือ้บริการ ซึ่งสิ่งนีส้ะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการซือ้
บริการท่ีเปล่ียนแปลงไปของลูกค้า ซึ่งความตัง้ใจซือ้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับจิตใจ ท่ีบ่งบอกถึง
แผนการของผู้บริโภคท่ีจะซือ้ตราสินค้าหรือบริการใดบริการหนึง่ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และความตัง้ใจซือ้
เป็นความพยายามในการซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตรา
สินค้า ผู้จดัจ าหนา่ย และเวลา ซึง่การซือ้สินค้าและบริการตา่ง ๆ และความตัง้ใจซือ้มีผลโดยตรงตอ่ปริมาณ
การซือ้สินค้าและบริการจากผู้จ าหน่าย โดยความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคมกัเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีผู้บริโภค
ได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอย คณุค่าของสินค้าและบริการ นอกจากนีค้วาตัง้ใจซือ้ยงัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซือ้ 3. ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) หมายถึง การท่ีลูกค้าไม่มีปัญหาในการขึน้ราคา
ค่าบริการ และยินยอมท่ีจะจ่ายค่าบริการมากขึน้ให้กับองค์กรปัจจุบันท่ีใช้บริการอยู่ แม่จะต้องจ่าย
ค่าบริการในราคาท่ีสูงกว่าองค์กรอ่ืน ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เช่นเด่ียวกัน  4. 
พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) หมายถึง การร้องเรียนของลกูค้าเม่ือเกิดปัญหาหรือเกิด
ความผิดพลาดขึน้ ซึง่ลกูค้าอาจจะร้องเรียนกบัผู้ให้บริการโดยตรงหรือบอกตอ่ไปยงัผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบคุคล 
หรือส่ือตา่ง ๆ กล่าวคือ พฤติกรรมการร้องเรียนนัน้เป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้จากการรับรู้ถึงความไม่พึงพอใจ
เก่ียวกบัการซือ้สินค้าและบริการ ซึง่การร้องเรียนท่ีเกิดขึน้อาจจะเกิดมาจากคณุภาพของสินค้า ผลิตภณัฑ์ท่ี
มีคณุภาพไมไ่ด้มาตรฐาน หรือบริการท่ีมีข้อบกพร่องไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทหรือผู้ผลิตได้ก าหนดไว้
กบัผู้บริโภค จงึเกิดเป็นการร้องเรียนของลกูค้าอนัเน่ืองมาจากคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการไม่เป็นท่ีน่า
พงึพอใจหรือต ่ากวา่ความคาดหมายของผู้บริโภค ซึ่งส่วนนีเ้ป็นการวดัถึงการตอบสนองตอ่ปัญหาของลกูค้า
อีกทางหนึง่ 



 

 

ประถมาภรณ์ เวียงนาค (2562) ได้ศกึษาเร่ือง ความจงรักภกัดีของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ท่ี
มีต่อร้านไม้ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25 – 29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง 10,000 – 25,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผลการวิเคราะห์ความจงรักภกัดี
ของกลุม่ผู้บริโภค Generation Y ท่ีมีตอ่ร้านไม้ใหญ่ จงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมผู้บริโภคมีความจงรักภกัดีมาก 
และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริโภคมีความจงรักภักดีมากทกุด้านเช่นกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าความจงรักภักดีของผู้บริโภค Generation  Y ท่ีมีต่อร้านไม่ใหญ่ จงัหวัด
เชียงใหม่มีความจงรักภักดีต่อร้านไม่ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ 4 ด้านไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคกลุ่ม 
Generation Y ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้
ตอ่เดือนแตกตา่งกัน มีความจงรักภักดีด้านพฤติกรรมการบอกตอ่ แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

มะลิวัลย์ แสงสวสัดิ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความเช่ือมั่นในคณุภาพการให้บริการและความ
ภักดีท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าชัน้น าใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ ผู้บริโภคท่ีใช้บริการห้างสรรพสินค้าท่ีคดัเลือกมาท าแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ปัจจัยความเช่ือมั่นด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านภาพลกัษณ์องค์กรและปัจจยัด้านความภักดี ด้านพฤติกรรมผู้บริ โภค ด้านความพึงพอใจ มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในทางกลบักนั ปัจจยัความ
ภกัดี ด้านการซือ้ซ า้/ใช้บริการซ า้ไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้าอยา่งมีนยัส าคญั 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ บริโภคกลุ่มเพศชายในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีแตกต่างกัน จะมีความ
จงรักภกัดีตอ่บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีแตกตา่งกนั 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิ 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. อาย ุ

2. ระดบัการศกึษา 

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. รายได้ 

ความจงรักภกัดีของผู้บริโภค 

1. พฤตกิรรมการบอกตอ่ 

2. ความตัง้ใจซือ้ 

3. ความออ่นไหวตอ่ราคา 

4. พฤตกิรรมร่วมตรวจสอบ 



 

 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยันีก้ารวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
ประชากรกลุม่เป้าหมาย คือ ประชากรเพศชายท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ในเดือนธันวาคม 2564 และก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากรของ Cochran (1997) ด้วยสมมติฐานท่ีก าหนดว่า ข้อมูลมีการกระจายตวัแบบปกต ิ
(Normal Distribution) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพ่ือ
ป้องกนัความผิดพลาดในการรวมรวมข้อมูลได้เก็บเพิ่มเติมอีก 15 ตวัอย่าง ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั
ครัง้นีคื้อ 400 ตวัอย่าง มีตวัแปรในการศึกษาดงันี ้1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และ รายได้ 2. ความจงรักภักดี ได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ ความตัง้ใจซือ้ ความ
อ่อนไหวต่อราคา และ พฤติกรรมร่วมตรวจสอบ โดยใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ส าหรับวดั
ข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดบั ท าให้สามารถก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศ
ชาย จงัหวดันครราชสีมา ได้ดงันี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความจงรักภกัดีมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความจงรักภกัดีมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความจงรักภกัดีปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความจงรักภกัดีน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความจงรักภกัดีน้อยท่ีสดุ 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศ

ชาย จงัหวดันครราชสีมา จากการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Science) ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.50 สถิตท่ีิใช้วิเคราะข้อมลูมีดงันี ้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ส าหรับการอธิบายข้อมลู ซึ่งวิเคราะห์จากการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
คา่ร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้ บริโภคกลุ่มเพศชาย จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้สถิติ ค านวนหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 3. ทดสอบค่า T-test เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซุ
เปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชาย จงัหวดันครราชสีมา และทดสอบคา่ F-test เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความ



 

 

แปรปรวนทางเดียว (One – Way – Analysis of Variance) และทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นคู ่
โดยใช้หการเปรียบเทียบพหุคูณ Multiple Comparison Product ตามวิธีการ Least Significant 
Difference (LSD) 

 
ผลการวิจัย 

ปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ19 – 29 ปี 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา มีอาย ุ30 – 39 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 
อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 อายุต ่ากว่า 19 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 และมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน  32 คน คดิเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา 
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และระดบัการศกึษาปริญญาโท/
ปริญญาเอก จ านวน  121 คน คดิเป็นร้อยละ 30.25 ตามล าดบั สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมา สถานภาพสมรส จ านวน 154 คน 
คดิเป็นร้อยละ 38.50 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดบั อาชีพ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และนกัเรียนนกัศึกษา  จ านวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.25 เทา่กนั รองลงมา มีอาชีพลกูจ้างรายวนั จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 อาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 อาชีพรับราชการ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน  22 คน คดิเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั รายได้ตอ่เดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมา มี
รายได้ตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 มีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 มีรายได้ต่อเดือน 35,0001 – 45,000 บาท 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 45,000 บาท จ านวน  27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.75 ตามล าดบั ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละของปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
ต ่ำกวำ่ 19 ปี 60 15.00 
19 – 29 ปี 114 28.50 
30 – 39 ปี 97 24.25 
40 – 49 ปี 97 24.25 
50 ปีข้ึนไป 32 8.00 



 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 139 34.75 
ปริญญำตรี 140 35.00 
ปริญญำโท/ปริญญำเอก 121 30.25 
สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หมำ้ย/หยำ่ร้ำง 

217 
154 

   29 

54.25 
38.50 
7.25 

อาชีพ 
รับรำชกำร 
ธุรกิจส่วนตวั 
พนกังำนบริษทัเอกชน 
ลูกจำ้งรำยวนั 
นกัเรียนนกัศึกษำ 
อ่ืน ๆ 

 
48 
93 
67 
77 
93 
22 

 
12.00 
23.25 
16.75 
19.25 
23.25 
5.50 

รายได้ต่อเดือน 
ต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 15,000 บำท 
15,001 – 25,000 บำท 
25,001 – 35,000 บำท 
35,0001 – 45,000 บำท 
มำกกวำ่ 45,000 บำท 

 
86 

119 
102 
66 
27 

 
21.50 
29.75 
25.50 
16.50 
6.75 

รวม 400 100.00 
 
ความจงรักภกัดีของผู้บริโภคท่ีใช้บริการบิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ความจงรักภกัดีของผู้บริโภคท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ( ̅ = 3.16, S.D. = 0.38) แล้เม่ือพิจารณาเป็นรายได้พบว่าแตล่ะด้านอยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความจงรักภกัดีของผู้บริโภคท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จงัหวดันครราชสีมา 

ความจงรักภักดี  ̅ S.D. ระดับความจงรักภักดี 
1. ดำ้นพฤติกรรมกำรบอกต่อ 3.40 0.54 ปำนกลำง 



 

 

ความจงรักภักดี  ̅ S.D. ระดับความจงรักภักดี 
2. ดำ้นควำมควำมตั้งใจซ้ือ 3.11 0.62 ปำนกลำง 
3. ดำ้นควำมอ่อนไหวต่อรำคำ 3.03 0.84 ปำนกลำง 
4. ดำ้นพฤติกรรมร่วมตรวจสอบ 3.10 0.80 ปำนกลำง 

รวม 3.16 0.38 ปานกลาง 
 
การทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ อายขุองผู้บริโภคกลุม่เพศชายในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีแตกตา่งกนั 

จะมีความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัการศึกษาของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีแตกต่างกัน จะมี
ความจงรักภกัดีตอ่บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 สถานภาพของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความจงรักภกัดี
ต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อาชีพของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีแตกต่างกัน จะมีความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ รายได้ต่อ
เดือนของผู้บริโภคกลุม่เพศชายในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความจงรักภกัดีตอ่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สรุปและอภปิรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ 19 – 29 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีระดบั
การศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 140 คน คดิเป็นร้อยละ 35.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 217 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.25 มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั และนกัเรียนนกัศกึษา  จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 เทา่กนั 
และมีรายได้ตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และ ความจงรักภกัดี

ของผู้บริโภคท่ีใช้บริการบิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅= 
3.16, S.D. = 0.38) 

การเปรียบเทียบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ
ผู้บริโภคกลุม่เพศชายในจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามอาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ตอ่เดือน ไมแ่ตกตา่งกนัเลย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 3  
 
ตารางที่  3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุม่เพศชายในจงัหวดันครราชสีมา 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

F - test Sig. แปลผล 



 

 

อาย ุ 0.461 0.765 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

ระดบัการศกึษา 1.133 0.323 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

สถานภาพ 0.328 0.721 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

อาชีพ 0.170 0.974 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

รายได้ตอ่เดือน 0.753 0.557 ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
 จากการศึกษา ความจงรักภักดีของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดั

นครราชสีมาส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 19 – 29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว และนักเรียนนักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ทัง้นีผู้้ บริโภคส่วนใหญ่มี

พฤตกิรรมท่ีมกัจะบอกตอ่แตส่ิ่งท่ีดี ๆ ให้ผู้ อ่ืนทราบและแนะน าผู้ อืน้มาซือ้สินค้าและบริการท่ีบิ๊กซีซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1996) กล่าวว่า พฤติกรรมการ

บอกต่อ (Words of Mouth Communication) หมายถึง การพูดถึงความประทบัใจหรือพูดถึงในสิ่งท่ีดี

เก่ียวกบัการบริการและผู้ให้บริการขององค์กร รวมถึงการแนะน า สนบัสนนุ และกระตุ้นให้ผู้ อ่ืนหรือผู้ ท่ีสนใจ

ใช้บริการนัน้ด้วย ซึ่งพฤติกรรมการบอกต่อเป็นการแพร่กระจายของข่าวสารโดยจะมีผู้น าทางความคิดท า

หน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารโดยผู้น าทางความคดิ (Opinion Leader) 

 จาการศึกษา ความจงรักภักดีของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวัด

นครราชสีมา พบว่าความจงรักภักดีของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัด

นครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅= 3.16, S.D. = 0.38) ซึ่งปัจจยัส่วนบคุคลของผู้บริโภค

กลุม่เพศชาย ไมส่ง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้ 

4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความตัง้ใจซือ้ ด้านความอ่อนไหว่ตอ่ราคา ด้านพฤติกรรมร่วม

ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ประถมาภรณ์ เวียงนาค (2562) ได้ศึกษาเร่ือง ความจงรักภักดีของผู้บริโภค

กลุ่ม Generation Y ท่ีมีต่อร้านไม้ใหญ่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ มะลิวลัย์ แสงสวสัดิ์ (2558) ปัจจยัความ

เช่ือมัน่และความภักดีท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการ ห้างสรรพสินค้า กรณีศกึษาห้างสรรพสินค้าชัน้

น าในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปลายผลได้ดังนี ้ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ พบว่า  
ผู้บริโภคกลุม่เพศชายท่ีใช้บริการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัปานกลาง แตร่ายข้อ
ในด้านพฤติกรรมการบอกต่อพบว่า ข้อค าถามท่ีว่า ท่านมักจะพูดถึงแต่สิ่งดีของบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ให้
บคุคลอ่ืนทราบเสมอ และ ท่านแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้สินค้าหรือใช้บริการของบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อยู่ในระดบั
มาก เน่ืองจาก บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา มีสินค้าและบริการท่ีหลากหลายซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี 



 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านพฤตกิรรมการบอกตอ่พฒันาคณุภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึน้เพ่ือตอ่สนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภครู้สึกประทบัใจ เพ่ือให้เกิดการบอกตอ่ในสิ่ งท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน ให้เข้ามาซือ้สินค้า
และใช้บริการท่ีบิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ด้านความตัง้ใจซือ้สร้างความประทับใจให้กับผู้ บริโภคทุกครัง้ท่ีผู้ บริโภคเข้ามาซือ้สินค้าและ
บริการท่ีบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และสร้างความหลากหลายของสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากท่ีสุด เม่ือผู้บริโภคต้องการซือ้สินค้าหรือบริการจะได้นึกถึงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
เป็นล าดบัแรก 

ด้านความอ่อนไหวต่อราคาสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความ
แตกตา่งเหนือคูแ่ขง่ทกุครัง้ท่ีซือ้สินค้าและบริการท่ีบิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ด้านพฤติกรรมร่วมตรวจสอบควรมุ่นเน้นและให้ความส าคญักับความต้องการของผู้บริโภคและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและรวดเร็วให้กับผู้บริโภค เพ่ือน าไปสู่ความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
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