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บทคัดย่ อ
การวิ จัย เรื่ อ ง ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ บิ๊ ก ซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ ข องผู้บ ริ โ ภคกลุ่ ม เพศชาย จัง หวัด
นครราชสีมา ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้ 1. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริ โภค
กลุม่ เพศชายในจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อเปรี ยบเทียบความจงรักภักดีตอ่ บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริ โภค
กลุ่มเพศชายที่แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายในจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคกลุม่ เพศชายที่ใช้ บริการ บิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา
เป็ นลักษณะแจกแบบสอบถามเรื่ อง ความจงรักภักดีตอ่ บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริ โภคกลุ่มเพศ
ชาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19 – 29 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจส่วนตัว และนักเรี ยนนักศึกษา และมีรายได้ ตอ่ เดือน
15,001 – 25,000 บาท ความจงรักภักดีของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความจงรักภักดีของผู้บริ โภคโดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ซึ่งปั จจัย
ส่วนบุคคลของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชาย ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีตอ่ บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคั ญ : ความจงรั ก ภั ก ดี พฤติก รรมการบอกต่ อ ความตัง้ ใจซื อ้ ความอ่ อนไหวต่ อราคา
พฤติกรรมร่ วมตรวจสอบ

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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือเป็ นเมืองหลักเมืองหนึ่งรองจากกรุงเทพมหานคร ที่มีความเป็ นสังคม
เมืองสูง มีการเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จอยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ ธุรกิจ ค้ าปลี กสมัยใหม่ที่เปิ ด
ให้ บริ การในจังหวัดนครราชสีมาเป็ นจานวนมากที่กระจายเปิ ดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และบิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ เป็ นหนึ่งในธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ที่เปิ ดให้ บริ การท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็น
เตอร์ ผ้ ูน าในธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สมัย ใหม่ ข องไทย มี จุด เด่น ในการจ าหน่า ยสิ น ค้ า คุณ ภาพราคาประหยัด ที่
หลากหลาย บริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย ม เป็ นศูนย์ ก ลางการจับ จ่า ยแบบครบวงจรที่ ส ะดวกครบครั น และร้ านค้ า
หลากหลายรู ปแบบที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ทุกกลุ่ม บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) ให้ บริการผ่านร้ านค้ าทังสิ
้ ้น 1,235 สาขา ทัว่ ประเทศ ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จะศึกษาความจงรักภักดี
ต่อบิ๊กซีซุเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะเข้ าใจผู้บริ โภค เพื่อนาข้ อมูลจากการวิจยั มาปรับกลยุทธให้ สอดคล้ องกับ
ความรู้สกึ นึกคิดของผู้บริโภค พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่
เป็ นลบต่อบิ๊กซีซุเปอร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งผู้วิจยั เห็นว่าความจงรักภักดี จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ า
มีความเชื่อมัน่ การนึกถึง ตรงใจผู้บริ โภค เกิดการซื ้อซ ้าต่อเนื่อง จึงมีความสาคัญ และจาเป็ นต้ องศึกษาถึง
ความจงรักภักดีของลูกค้ าเพศชาย ที่มีต่อบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา สามารถนาผลจากการ

วิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความจงรักภักดีของลูก ค้ ากลุ่มเพศชาย
ของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ยงั เพิ่มฐานของกลุม่ ผู้บริโภคใหม่ที่เป็ นเพศชายให้ เพิ่มสูงขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่ อ ศึก ษาความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ บิ๊ ก ซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ ข องผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม เพศชายในจัง หวัด
นครราชสีมา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความจงรักภักดีตอ่ บิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชายที่แตกต่างกัน
ตามปั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคกลุม่ เพศชายในจังหวัดนครราชสีมา
นิยามศัพท์
ความจงรักภักดี (Loyalty) หมายถึง ความจงรักภักดีที่มีตอ่ บิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้เข้ าใช้ บริ การ
ห้ างบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ซึงประกอบด้ วยความจงรักภักดี 4 ประการ ได้ แก่ 1. พฤติกรรมการบอกต่อ 2.
ความตังใจซื
้ ้อ 3. ความอ่อนไหวต่อราคา และ 4. พฤติกรรมร่วมตรวจสอบ
บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ หมายถึง ห้ างสรรพสินค้ าที่ให้ บริ การพื ้นที่เช่า และจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบิร
โภค ภายใต้ รูปแบบร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ โดยมีรูปแบบร้ านค้ าปลีก 3 รู ปแบบ ดังนี ้ 1. ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
(Hypermarket) 2. ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) และ 3. ร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store)
บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จงั หวัดนครราชสีมา หมายถึง บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา
รหัสสาขา 11111 เปิ ดให้ บริ การในรู ปแบบไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Hypermarket) ตังอยู
้ ่ที่ 118 ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ด าเนิ น การศึก ษาโดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ค วามจงรั ก ภัก ดี ข องผู้บ ริ โ ภค ของ Zeithaml,
Parasuraman and Berry (1996) ซึง่ สามารถกาหนดตัวแปรในการศึกษาได้ ดงั นี ้
ตัวแปรต้ น (Independent Variable) คือ ปั จ จัยส่วนบุคคล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายได้
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความจงรักภักดีของผู้บริ โภค ได้ แก่ 1. พฤติกรรม
การบอกต่อ 2. ความตังใจซื
้ ้อ 3. ความอ่อนไหวต่อราคา และ 4. พฤติกรรมร่วมตรวจสอบ
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บ ริ โภคที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ กลุ่มเพศชาย
ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ชดั
ขอบเขตด้ านระยะเวลา

ระยะเวลาที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ที่ ศึก ษาคื อ ตัง้ แต่เ ดื อ นสิ ง หาคม – ธัน วาคม 2564
ระยะเวลารวม 5 เดือน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Zeithaml, Parasuraman and Berry (1996) ศึกษาการวัดระดับความภักดีในด้ านบริ การโดยใช้
เกณฑ์จากการวัดความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภค (Customer Behavioral Intentions) ซึ่งพิจารณาถึงพฤติกรรม
ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผู้บริ โภค โดยมีเกณฑ์ ในการวัดประกอบด้ วยปั จจัย 4 ด้ าน 1. พฤติกรรม
การบอกต่อ (Words of Mouth Communication) หมายถึง การพูดถึงความประทับใจหรื อพูดถึงในสิ่งที่ดี
เกี่ยวกับการบริการและผู้ให้ บริการขององค์กร รวมถึงการแนะนา สนับสนุน และกระตุ้นให้ ผ้ อู ื่นหรื อผู้ที่สนใจ
ใช้ บริ การนันด้
้ วย ซึ่งพฤติกรรมการบอกต่อเป็ นการแพร่ กระจายของข่าวสารโดยจะมีผ้ นู าทางความคิดทา
หน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการสื่อสารโดยผู้นาทางความคิด (Opinion Leader) คือ บุคคลที่รับข่าวสารจาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่อต่าง ๆ ของมูลจากแบรนด์ หรื อจากการใช้ บริ การด้ วยตนเองแล้ วส่ง ต่อไป
ยัง บุคคลอื่ น ๆ อี กทัง้ ยัง มี อิทธิ พลในด้ านทัศนคติ พฤติกรรม หรื อจูง ใจให้ ผ้ ูที่รับความคิดเห็น (Opinion
Follower) เกิดความเชื่อต่อผู้นาความคิดเป็ นอย่างมาก 2. ความตังใจซื
้ ้อ (Purchase Intention) หมายถึง
การเลือกบริ การนัน้ ๆ เป็ นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจซื ้อบริ การ ซึ่งสิ่งนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงพฤติกรรมการซื ้อ
บริ การที่ เปลี่ ยนแปลงไปของลูกค้ า ซึ่ง ความตัง้ ใจซือ้ เป็ นกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกับจิ ตใจ ที่บ่ง บอกถึง
แผนการของผู้บริโภคที่จะซื ้อตราสินค้ าหรื อบริการใดบริการหนึง่ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และความตังใจซื
้ ้อ
เป็ นความพยายามในการซือ้ สินค้ าและบริ การของผู้บริ โภค โดยขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น ตรา
สินค้ า ผู้จดั จาหน่าย และเวลา ซึง่ การซื ้อสินค้ าและบริ การต่าง ๆ และความตังใจซื
้ ้อมีผลโดยตรงต่อปริ มาณ
การซื ้อสินค้ าและบริ การจากผู้จาหน่าย โดยความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภคมักเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ผ้ บู ริ โภค
ได้ รับรู้ ถึงประโยชน์ใช้ สอย คุณค่าของสินค้ าและบริ การ นอกจากนี ้ควาตังใจซื
้ ้อยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื ้อ 3. ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) หมายถึง การที่ลูกค้ าไม่มีปัญหาในการขึ ้นราคา
ค่า บริ ก าร และยิ น ยอมที่ จ ะจ่า ยค่า บริ ก ารมากขึน้ ให้ กั บ องค์ ก รปั จ จุบัน ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารอยู่ แม่จ ะต้ อ งจ่า ย
ค่าบริ การในราคาที่สูงกว่าองค์กรอื่น ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เช่นเดี่ยวกัน 4.
พฤติกรรมการร้ องเรี ยน (Complaining Behavior) หมายถึง การร้ องเรี ยนของลูกค้ าเมื่อเกิดปั ญหาหรื อเกิด
ความผิดพลาดขึ ้น ซึง่ ลูกค้ าอาจจะร้ องเรี ยนกับผู้ให้ บริการโดยตรงหรื อบอกต่อไปยังผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล
หรื อสื่อต่าง ๆ กล่าวคือ พฤติกรรมการร้ องเรี ยนนันเป็
้ นการกระทาที่เกิดขึ ้นจากการรับรู้ถึงความไม่พึงพอใจ
เกี่ยวกับการซื ้อสินค้ าและบริการ ซึง่ การร้ องเรี ยนที่เกิดขึ ้นอาจจะเกิดมาจากคุณภาพของสินค้ า ผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ภาพไม่ได้ มาตรฐาน หรื อบริการที่มีข้อบกพร่องไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่บริ ษัทหรื อผู้ผลิตได้ กาหนดไว้
กับผู้บริโภค จึงเกิดเป็ นการร้ องเรี ยนของลูกค้ าอันเนื่องมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การไม่เป็ นที่น่า
พึงพอใจหรื อต่ากว่าความคาดหมายของผู้บริโภค ซึ่งส่วนนี ้เป็ นการวัดถึงการตอบสนองต่อปั ญหาของลูกค้ า
อีกทางหนึง่

ประถมาภรณ์ เวียงนาค (2562) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความจงรักภักดีของผู้บริ โภคกลุ่ม Generation Y ที่
มีต่อร้ านไม้ ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่าง 25 – 29 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 25,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดี
ของกลุม่ ผู้บริโภค Generation Y ที่มีตอ่ ร้ านไม้ ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่โดยรวมผู้บริ โภคมีความจงรักภักดีมาก
และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าผู้บริ โภคมีความจงรักภักดีมากทุกด้ านเช่นกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ านประชากรศาสตร์ พบว่าความจงรักภักดีของผู้บริ โภค Generation Y ที่มีต่อร้ านไม่ใหญ่ จังหวัด
เชียงใหม่มีความจงรักภักดีต่อร้ านไม่ใหญ่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ทัง้ 4 ด้ านไม่แตกต่างกัน แต่ผ้ ูบริ โภคกลุ่ม
Generation Y ที่มีรายได้ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ผู้บริ โภคกลุ่ม Generation Y ที่มีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้ บริ การและความ
ภั ก ดี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารห้ างสรรพสิ น ค้ า กรณี ศึ ก ษาห้ างสรรพสิ น ค้ าชั น้ น าใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้ บริการห้ างสรรพสินค้ าที่คดั เลือกมาทาแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพ พนักงาน
บริ ษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ปั จจัยความเชื่อมั่นด้ านคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านความ
ไว้ วางใจ ด้ านภาพลักษณ์องค์กรและปั จจัยด้ านความภักดี ด้ านพฤติกรรมผู้บริ โภค ด้ านความพึงพอใจ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการห้ างสรรพสินค้ า อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในทางกลับกัน ปั จจัยความ
ภักดี ด้ านการซื ้อซ ้า/ใช้ บริการซ ้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการห้ างสรรพสินค้ าอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จัยส่ว นบุคคลของผู้ บริ โภคกลุ่ม เพศชายในจัง หวัดนครราชสี ม า ที่ แตกต่างกัน จะมี ความ
จงรักภักดีตอ่ บิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ที่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. รายได้
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

ความจงรักภักดีของผู้บริโภค
1. พฤติกรรมการบอกต่อ
2. ความตังใจซื
้ ้อ
3. ความอ่อนไหวต่อราคา
4. พฤติกรรมร่วมตรวจสอบ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นีก้ ารวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) โดยใช้ วิธีการเก็บรวมรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย คือ ประชากรเพศชายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็น
เตอร์ สาขาจัง หวัดนครราชสี ม า ในเดือนธันวาคม 2564 และกาหนดกลุ่ม ตัวอย่างตามกรณี ที่ไ ม่ทราบ
จานวนประชากรของ Cochran (1997) ด้ วยสมมติฐ านที่กาหนดว่า ข้ อมูลมี การกระจายตัวแบบปกติ
(Normal Distribution) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดในการรวมรวมข้ อมูลได้ เก็บเพิ่มเติมอีก 15 ตัวอย่าง ดังนันกลุ
้ ่มตัวอย่างในการวิจยั
ครัง้ นี ้คือ 400 ตัวอย่าง มีตวั แปรในการศึกษาดังนี ้ 1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และ รายได้ 2. ความจงรั กภักดี ได้ แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ ความตังใจซื
้ อ้ ความ
อ่อนไหวต่อราคา และ พฤติกรรมร่ วมตรวจสอบ โดยใช้ มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) สาหรับวัด
ข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ระดับ ทาให้ สามารถกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริ โภคกลุ่มเพศ
ชาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความจงรักภักดีมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความจงรักภักดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความจงรักภักดีปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความจงรักภักดีน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความจงรักภักดีน้อยที่สดุ
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริ โภคกลุ่มเพศ
ชาย จังหวัดนครราชสีมา จากการประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Science) กาหนดระดับความมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.50 สถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะข้ อมูลมีดงั นี ้
1. วิเ คราะห์ ข้ อมูล ปั จ จัยส่ว นบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สถิ ติเชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) สาหรับการอธิบายข้ อมูล ซึ่งวิเคราะห์จากการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิเ คราะห์ ความจงรั กภักดีต่อบิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็ นเตอร์ ของผู้บริ โภคกลุ่ม เพศชาย จัง หวัด
นครราชสี ม า โดยใช้ ส ถิ ติ ค านวนหาค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. ทดสอบค่า T-test เพื่อเปรี ยบเที ยบปั จ จัยส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีต่ อบิ๊กซี ซุ
เปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชาย จังหวัดนครราชสีมา และทดสอบค่า F-test เพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่า งระหว่า งค่า เฉลี่ ย ของตัว แปร จ าแนกตามปั จ จัย ส่ว นบุค คลด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way – Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นคู่
โดยใช้ หการเปรี ยบเทียบพหุคูณ Multiple Comparison Product ตามวิธี การ Least Significant
Difference (LSD)
ผลการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 19 – 29 ปี
จานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.50 รองลงมา มีอายุ 30 – 39 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.25
อายุ 40 – 49 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 อายุต่ากว่า 19 ปี จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.00 และมีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 ตามลาดับ ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จ านวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 รองลงมา
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.75 และระดับการศึกษาปริ ญญาโท/
ปริญญาเอก จานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.25 ตามลาดับ สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 217 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.25 รองลงมา สถานภาพสมรส จานวน 154 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 38.50 และสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.25 ตามลาดับ อาชีพ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 93 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 23.25 เท่ากัน รองลงมา มีอาชีพลูกจ้ างรายวัน จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.25 อาชีพพนักงาน
บริ ษัทเอกชน จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.75 อาชีพรับราชการ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.00
และอาชีพอื่น ๆ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.50 ตามลาดับ รายได้ ตอ่ เดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.75 รองลงมา มี
รายได้ ตอ่ เดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.50 มีรายได้ ตอ่ เดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท จานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.50 มีรายได้ ต่อเดือน 35,0001 – 45,000 บาท
จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 และมีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 45,000 บาท จานวน 27 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.75 ตามลาดับ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน ร้ อยละของปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
อายุ
ต่ำกว่ำ 19 ปี
60
19 – 29 ปี
114
30 – 39 ปี
97
40 – 49 ปี
97
50 ปี ขึ้นไป
32

ร้ อยละ
15.00
28.50
24.25
24.25
8.00

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
ปริ ญญำตรี
ปริ ญญำโท/ปริ ญญำเอก
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ำย/หย่ำร้ำง
อาชีพ
รับรำชกำร
ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
ลูกจ้ำงรำยวัน
นักเรี ยนนักศึกษำ
อื่น ๆ
รายได้ ต่อเดือน
ต่ำกว่ำหรื อเท่ำกับ 15,000 บำท
15,001 – 25,000 บำท
25,001 – 35,000 บำท
35,0001 – 45,000 บำท
มำกกว่ำ 45,000 บำท
รวม

จานวน

ร้ อยละ

139
140
121
217
154
29

34.75
35.00
30.25
54.25
38.50
7.25

48
93
67
77
93
22

12.00
23.25
16.75
19.25
23.25
5.50

86
119
102
66
27
400

21.50
29.75
25.50
16.50
6.75
100.00

ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้ บริการบิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์
พบว่า ความจงรักภักดีของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( ̅ = 3.16, S.D. = 0.38) แล้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายได้ พบว่าแต่ละด้ านอยู่ในระดับปาน
กลาง ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความจงรักภักดีของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา
ความจงรักภักดี
S.D.
ระดับความจงรักภักดี
̅
1. ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ
3.40
0.54
ปำนกลำง

ความจงรักภักดี
2. ด้ำนควำมควำมตั้งใจซื้ อ
3. ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ
4. ด้ำนพฤติกรรมร่ วมตรวจสอบ
รวม

̅
3.11
3.03
3.10
3.16

S.D.
0.62
0.84
0.80
0.38

ระดับความจงรักภักดี
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปานกลาง

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุของผู้บริโภคกลุม่ เพศชายในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน
จะมีความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษาของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน จะมี
ความจงรักภักดีตอ่ บิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สถานภาพของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน จะมีความจงรักภักดี
ต่อบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
อาชีพของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน จะมีความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ รายได้ ต่อ
เดือนของผู้บริโภคกลุม่ เพศชายในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน จะมีความจงรักภักดีตอ่ บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็น
เตอร์ โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 19 – 29 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.50 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 มีสถานภาพโสด จานวน 217 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 54.25 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.25 เท่ากัน
และมีรายได้ ตอ่ เดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.75 และ ความจงรักภักดี
ของผู้บริโภคที่ใช้ บริการบิก๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ =
3.16, S.D. = 0.38)
การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีตอ่ บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของ
ผู้บริโภคกลุม่ เพศชายในจังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ไม่แตกต่างกันเลย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อบิ๊กซี
ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคกลุม่ เพศชายในจังหวัดนครราชสีมา
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
F - test

Sig.

แปลผล

อายุ

0.461

0.765

ปฏิเสธสมมติฐาน

ระดับการศึกษา

1.133

0.323

ปฏิเสธสมมติฐาน

สถานภาพ

0.328

0.721

ปฏิเสธสมมติฐาน

อาชีพ

0.170

0.974

ปฏิเสธสมมติฐาน

รายได้ ตอ่ เดือน

0.753

0.557

ปฏิเสธสมมติฐาน

จากการศึกษา ความจงรักภักดีของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัด
นครราชสีมาส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 19 – 29 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจ
ส่ว นตัว และนักเรี ย นนัก ศึก ษา และมี ร ายได้ ต่อเดือ น 15,001 – 25,000 บาท ทัง้ นี ผ้ ้ ู บริ โภคส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมที่มกั จะบอกต่อแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้ ผ้ อู ื่นทราบและแนะนาผู้อื ้นมาซื ้อสินค้ าและบริ การที่บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็น
เตอร์ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1996) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
บอกต่อ (Words of Mouth Communication) หมายถึง การพูดถึงความประทับใจหรื อพูดถึงในสิ่งที่ดี
เกี่ยวกับการบริการและผู้ให้ บริการขององค์กร รวมถึงการแนะนา สนับสนุน และกระตุ้นให้ ผ้ อู ื่นหรื อผู้ที่สนใจ
ใช้ บริ การนันด้
้ วย ซึ่งพฤติกรรมการบอกต่อเป็ นการแพร่ กระจายของข่าวสารโดยจะมีผ้ นู าทางความคิดทา
หน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการสื่อสารโดยผู้นาทางความคิด (Opinion Leader)
จาการศึกษา ความจงรักภักดีของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าความจงรักภักดีของผู้บริ โภคกลุ่มเพศชายที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัด
นครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.16, S.D. = 0.38) ซึ่งปั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริ โภค
กลุม่ เพศชาย ไม่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีตอ่ บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัง้
4 ด้ าน คือ ด้ านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้ านความตังใจซื
้ ้อ ด้ านความอ่อนไหว่ตอ่ ราคา ด้ านพฤติกรรมร่วม
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้ องกับ ประถมาภรณ์ เวียงนาค (2562) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความจงรักภักดีของผู้บริ โภค
กลุ่ม Generation Y ที่มีต่อร้ านไม้ ใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และ มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์ (2558) ปั จจัยความ
เชื่อมัน่ และความภักดีที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ ห้ างสรรพสินค้ า กรณีศกึ ษาห้ างสรรพสินค้ าชัน้
นาในกรุงเทพมหานคร
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นสามารถอภิ ป ลายผลได้ ดัง นี ้ ด้ า นพฤติ ก รรมการบอกต่อ พบว่ า
ผู้บริโภคกลุม่ เพศชายที่ใช้ บริ การบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง แต่รายข้ อ
ในด้ านพฤติกรรมการบอกต่อพบว่า ข้ อคาถามที่ว่า ท่านมักจะพูดถึงแต่สิ่งดีของบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ให้
บุคคลอื่นทราบเสมอ และ ท่านแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การของบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ อยู่ในระดับ
มาก เนื่ องจาก บิ๊กซีซู เ ปอร์ เ ซ็ นเตอร์ จัง หวัดนครราชสี ม า มีสินค้ าและบริ การที่ หลากหลายซึ่ง สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ
ด้ านพฤติกรรมการบอกต่อพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การให้ ดียิ่งขึ ้นเพื่อต่อสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภค ทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สึกประทับใจ เพื่อให้ เกิดการบอกต่อในสิ่ งที่ดีต่อบุคคลอื่น ให้ เข้ ามาซื ้อสินค้ า
และใช้ บริการที่บกิ๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์
ด้ านความตังใจซื
้ อ้ สร้ างความประทับใจให้ กับผู้บริ โภคทุกครั ง้ ที่ ผ้ ูบริ โภคเข้ ามาซื อ้ สินค้ าและ
บริ การที่ บิ๊กซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ นเตอร์ และสร้ างความหลากหลายของสินค้ าเพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคให้ ครอบคลุมมากที่สุด เมื่อผู้บริ โภคต้ องการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจะได้ นึกถึงบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์
เป็ นลาดับแรก
ด้ านความอ่อนไหวต่อราคาสร้ างความแตกต่างของสินค้ าและบริ การให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึกถึงความ
แตกต่างเหนือคูแ่ ข่งทุกครัง้ ที่ซื ้อสินค้ าและบริ การที่บกิ๊ ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์
ด้ านพฤติกรรมร่ วมตรวจสอบควรมุ่นเน้ นและให้ ความสาคัญกับความต้ องการของผู้บริ โภคและ
แก้ ไขปั ญหาอย่างจริ งจังและรวดเร็ วให้ กับผู้บริ โภค เพื่อนาไปสู่ความจงรักภักดีของผู้บริ โภคที่มีต่อบิ๊กซี
ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
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