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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 

(1)เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลลูกคาที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี (2) เพื่อศึกษาสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (3) 

เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลลูกคาที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี (4) เพื่อเปรียบเทียบสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ (5) เพื่อศึกษาความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience sampling) 

เฉพาะลูกคาท่ีเคยใชบริการรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานีโดยผูศึกษาวิจัยจะพิจารณาตามความสะดวกของประชากรตัวอยาง 

เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตอบสอบถามและรอเก็บแบบสอบถามทันที จำนวน 400 ชุด 

โดยใชสูตรคำนวณของคอแครน (W.G.cochran) และโดยการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

เพื่อทดสอบสมมุติฐาน1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ใชการแจกแจงความถี่แสดงตารางแบบรอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การวิเคราะหเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยทำการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี  

Independent Sample (T-Test) และ One-Way Analysis of Variance (ANOVA)  F-Test  

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05           

ผลการวิจัย พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 221 คน 

คิดเปนรอยละ 55.30 ที่อยูในชวงอายุ 20-30 ป จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.80  

มีอาชีพพนักงานเอกชน/รับจางจำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 

บาทจำนวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.80 

คำสำคัญ : ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค, สวนประสมการคาปลีก, 

ความภักดีในการใชบริการ

Abstract
This research aims to 1.To study the personal factors of customers affecting loyalty in using the 

service of Ya New Nut stores Warin Chamrap District 2. To study the retail mix that affects loyalty in using 

the service of Ya New Nut stores. Warin Chamrap District Ubon Ratchathani Province 3. To compare the 

personal factors of customers affecting loyalty in using the service of Ya New Nut stores. Warin Chamrap 

District Ubon Ratchathani Province Warin Chamrap District Ubon Ratchathani Province and 5. To study the 

loyalty in using the service of Yai New Nut stores. Warin Chamrap District Ubon Ratchathani Province By 

using a convenient sampling method (Convenience sampling) only for customers who used to use the 

service at Yai New Nut stores. Warin Chamrap District Ubon Ratchathani Province by the researcher will 

consider according to the convenience of the sample population. Asking for cooperation in collecting 



data in the questionnaire and waiting to collect the questionnaire immediately, amounting to 400 sets, 

using the Caucran formula. (W.G.cochran) and by analyzing the data with a computer program To test 

hypothesis 1. descriptive data analysis The frequency distribution was used to show the percentage, 

mean, and standard deviation tables. 2. Inferential analysis. to test the hypothesis The statistical analysis 

was performed using Independent Sample (T-Test) and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) F-Test, 

Multiple Regression Analysis (MRA) with a statistical significance level of .05.

The results of the research revealed that the general information of the respondents were as 

follows: Most of the respondents were female, 221 people, representing 55.30%, in the age range of 20-

30 years, 187 people, representing 46.80 percent, 123 employees, representing 30.80 percent, and 

average income. per month 20,001 - 30,000 baht for 151 people, representing 37.80%

Keywords: Personal Factors, Retailing Mix, Customer Loyalty

วัตถุประสงคของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลลูกคาที่มาใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2) เพื่อศึกษาสวนประสมการคาปลีกที่มาใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

3) เพื่อศึกษาความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

4) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลลูกคาที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

5)  เพื่อเปรียบเทียบสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สมมติฐานงานวิจัย

1)  ปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ, อายุ, อาชีพ,รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2) ปจจัยสวนประสมการคาปลีกไดแก การบริการลูกคา, ทำเลที่ตั้ง, การจัดตกแตงราน, การคัดสรรสินคา, 

การตั้งราคา, การสื่อสารทางการตลาด ตางกันยอมสงผลตอความภักดีของผูบริโภครานคาปลีก รานยายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี

งานวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษากลุมเปาหมายเปนกลุมลูกคาที่มาใชบริการรานคายาย 

สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูลคือบริเวณพื้นที่ บานเลขที่ 78 ถนนเกษมวัน ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี



ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลทั่วไปที่ใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จำนวน 400 คน ไดจากการใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience 

sampling) เฉพาะลูกคาที่เคยใชบริการรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยผูศึกษาวิจัยจะพิจารณาตามความสะดวกของประชากรตัวอยาง 

เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตอบแบบสอบถามและรอเก็บแบบสอบถามทันที จำนวน 400 ชุด 

โดยใชสูตรคำนวณของคอแครน (W.G.cochran)

ขอบเขตดานเน้ือหา

การวิจัยน้ีผูวิจัยจะมุงเนนศึกษาปจจัยหลักๆ 3 ปจจัยคือ ปจจัยสวนบุคคล, ดานสวนประสมการคาปลีก 

และความภักดีในการใชบริการรานยายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตดานระยะเวลา

 กำหนดระยะเวลาการทำวิจัยตั้งแตกระบวนการวิจัยเบ้ืองตน การวิจัยตามกระบวนการ การรายงานการวิจัย 

การจัดทำรูปเลม ตลอดจนเผยแพรงานวิจัย เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยสวนประสมการคาปลีก  (Retailing Mix) ไดแก การบริการลูกคา (Customer Service) ทำเลที่ตั้ง (Location) 

การจัดตกแตงราน (Store Design) การคัดสรรสินคา (Merchandise Assortment) การตั้งราคา (Pricing) 

การสื่อสารทางการตลาด (Communication Mix)

ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก

ความภักดีในการใชบริการของลูกคา ไดแก การบอกตอกับบุคคลอื่น (Word-of-Mouth Communication) 

ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) ความออนไหวตอราคา (Price Sensitive) และพฤติกรรมการรองเรียน (Complaining 

Behavior)



กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

ปจจัยสวนบุคคล

1. เพศ (Nominal Scale)

2. อายุ (Ratio Scale)

3. อาชีพ (Nominal Scale)

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (Ordinal Scale)

ความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1. การบอกตอกับบุคคลอื่น (Word-of-Mouth 

Communication)

2. ความตั้งใจซื้อ Purchase Intention)

3. ความออนไหวตอราคา (Price Sensitive) 

4. พฤติกรรมการรองเรียน (Complaining 

Behavior)

Parasuraman, Zeithaml & Berry. (1985)

สวนประสมการคาปลีก (Retailing Mix)

1. การบริการลูกคา (Customer Service) 

2. ทำเลที่ตั้ง (Location) 

3. การจัดตกแตงราน (Store Design)

4. การคัดสรรสินคา (Merchandise Assortment) 

5. การตั้งราคา (Pricing)

6. การสื่อสารทางการตลาด (Communication Mix)

Levy and Weitz (2009)



1) เจาของกิจการรานคาปลีก 

สามารถนำปจจัยสวนบุคคลที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงราน 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น

2) เจาของกิจการรานคาปลีก 

สามารถนำปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการรานคาปลีกที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการ

พัฒนาและปรับปรุงราน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น

3) เจาของกิจการรานคาปลีก 

สามารถนำสวนประสมการคาปลีกที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงราน 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น

4) เจาของกิจการรานคาปลีก 

สามารถนำสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการรานคาปลีกที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปประยุกตใชใ

นการพัฒนาและปรับปรุงราน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น

5) 

เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคาปลีก 

เพื่อสามารถนำผลที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ไปใชในการอางอิงศึกษา และทำการวิจัยเพิ่มเติม 

ซึ่งอาจทำใหไดงานวิจัยที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

6) ผลการศึกษาครั้งนี้นำไปใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด   

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการคาปลีกในปจจุบัน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สวนประสมการคาปลีก

สวนประสมการคาปลีก นับวาเปนองคประกอบสำคัญที่ผูประกอบการ ธุรกิจตองใชวางแผนตั้งแตเริ่มตนธุรกิจ 

เพื่อที่จะทำใหธุรกิจคาปลีกสามารถแขงขันและประสบความสำเร็จได ( Levy and  Weitz ) มีดังนี้ การบริการลูกคา 

(Customer Service) หมายถึง เปนการวางแผนการจัดกิจกรรมหรือ กระบวนการที่ไมสามารถสัมผัสได 

เพื่อตอบสนองความคาดหวังและอำนวยความสะดวกสบายใหกับลูกคา ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของธุรกิจคาปลีก 

เนื่องจากการคาปลีกเปนการติดตอซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นธุรกิจคาปลีกจึงตองสรางความโดดเดน 

เพื่อสรางความแตกตางทางดานบริการกับคูแขงขันอีกทางหนึ่งดวย เชน ความสุภาพของพนักงานขาย, การใหขอมูล 

เกี่ยวกับสินคา, ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ  การชำระเงินเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง  

พรอมทั้งระยะเวลาในการเปดใหบริการอยูในชวงเวลาที่เหมาะสม และภายในรานมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย 

มีการนำเทคโนโลยีมาใชใรการใหบริการ ทำเลที่ตั้ง (Location) หมายถึง 

เปนการสรรหาทำเลที่ตั้งที่สามารถประกอบกิจกรรทางดานธุรกิจไดโดยพิจารณาถึง 

ความสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชน และทำเลที่ตั้งของรานคาใกลกับพื้นที่ชุมชน 

เนื่องจากทำเลที่ตั้งเปนสิ่งที่สำคัญในการไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจคาปลีก 



และเปนสิ่งที่ลูกคาคำนึงมากที่สุดในการที่จะซื้อสินคา รวมถึงมีที่จอดรถเพียงพอ การจัดตกแตงราน (Store Design and 

Display) หมายถึง เปนการออกแบบรานคาตางๆ ใหมีความสะดวกสบายขณะใชบริการ, 

มีการตกแตงภายในรานคาสะอาดและบรรยากาศถายเท มีการจัดแสดงสินคาที่เนนความสะดวกในการเลือกซื้อ 

และตองมีปายแสดงตำแหนงสินคาภายในรานคาอยางชัดเจน การคัดสรรสินคา (Merchandise Assortment) 

เปนการเลือกสรรสินคาที่มีคุณภาพ มีความ ทันสมัย ที่มีความหลากหลาย และเปนที่นิยมและตรงตามความตองการของลูกคา 

ณ ชวงเวลานั้นๆ และการซื้อสินคาเพิ่มเมื่อสินคาใกลหมดเสมอ การตั้งราคา (Pricing) 

ราคาของสินคาเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สำคัญสำหรับรานคาปลีก เพราะราคาเปนสิ่งที่สรางใหเกิดรายได ดังนั้น 

การกำหนดราคาที่เหมาะสมนั้นจึงเปนสิ่งที่สำคัญในการประกอบธุรกิจรานคาปลีก 

และมีปายราคาสินคาที่สังเกตไดอยางชัดเจน การสื่อสารทางการตลาด (Communication Mix) หมายถึง 

เปนการใหขอมูลหรือคุณสมบัติ ของสินคาใหกับลูกคา รวมทั้งเปนการสื่อสารขอมูล ขาวสาร 

ในการจัดการสงเสริมทางการตลาด ใหกับลูกคาอีกทางหนึ่ง

ความภักดีในการใชบริการ

 การบอกตอกับบุคคลอื่น (Word-of-Mouth Communication) การที่ลูกคาพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับรานคา เชน 

แนะนำใหบุคคลอื่นรูจักรานคาดวยความเต็มใจ ทานปกปองตอบโตชี้แจงขอมูลที่ไมถูกตองแทนรานคา เมื่อมีผูบิดเบือนขอมูล 

และเลาประสบการณที่ดีตอรานคาใหผูอื่นฟง ความตั้งใจซื้อ(Purchase Intention) 

คือการที่ลูกคาเลือกซื้อสินคาหรือบริการจากรานคาเปนตัวเลือกแรกและซื้อสินคาหรือบริการของรานคาอยางสม่ำเสมอตอเนื่อ

งเปนระยะเวลานาน และลูกคาใชบริการหรือซื้อสินคาในรานคาในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น ความออนไหวตอราคา (Price 

Sensitive) คือ 

การที่ลูกคาไมเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาหรือบริการจากรานคาอื่นแมวาจะมีราคาที่นาสนใจกวาและลูกคายินยอมที่จะจายมากขึ้นใ

หกับรานคาปจจุบันที่ใชบริการอยูแมวาจะจายในราคาที่สูงกวารานคาอื่นหากบริการนั้นสามารถตอบสนองความตองการของลู

กคาได และการสงเสริมการขายของรานคาอ่ืน ไมสามารถทำใหทานเปลี่ยนแปลงจากรานคาเดิมได พฤติกรรมการรองเรียน 

(Complaining Behavior) คือ การที่ลูกคาไมเปลี่ยนไปใชสินคาหรือบริการที่อื่นทันที แมวาจะมีขอรองเรียนตอรานคา 

พนักงานโดยตรง 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

คชาธร ไพบูลยพันธ(2551) ไดศึกษาเรื่อง “ 

สวนประสมการคาปลีกท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคารนสะดวกซื้อในอำเภอหาดใหญจงหวัดสงขลา ” ผลการวิจัยพบวา 

การศึกษาปจจัยสวนประสมการคาปลีก ความพึงพอใจของลูกคาอยูในระดับมากทุกดาน 

ซึ่งเมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการวางแผนผังและการจัดแสดงสินคามีคาเฉลี่ยมากที่สุด 



รองลงมาคือ ดานบริการลูกคา ดานทำเลที่ตั้งดานความหลากหลายของประเภทสินคา ตั้งการตั้งราคา ตามลำดับ 

และดานการสื่อสารมีคาเฉล่ียนอยที่สุด ในสวนของความพึงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริการอยางเทาเทียมมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 

สรางการบริการที่มีความกาวหนา ดานการใหบริการที่รวดเร็ว แลวดานการใหบริการอยางตอเนื่องตามลำดับ 

ดานการใหบริการอยางพอเพียง มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ผลการสมมติฐานพบวา ปจจัย 

สวนบุคคลแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอรานคาสะดวกซื้อที่แตกตางกัน และ 

สวนประสมการคาปลีกท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคารานสะดวกซื้อ คือ ดานการสื่อสาร ดานการตั้งราคา 

และดานการบริการลูกคา

วลัย ซอนกลิ่น(2564)ไดศึกษาเรื่อง “สวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานซี.เจ. 

เอ็กซเพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา สวนประสมการคาปลีกที่มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาของรานซี.เจ. 

เอ็กซเพรส ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

ตั้งความหลากหลายของประเภทสินคามีความสัมพันธระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน 

การสวนประสมการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน 

นโยบายการตั้งราคามีความสัมพันธระดับต่ำทิศทางเดียวกัน การบริการลูกคามีความสัมพันธระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน 

สำหรับสวนประสมการคาปลีกมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคา รานซี.เจ.เอ็กซเพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย ความหลากหลายของประเภทสินคา สวนประสมการสื่อสารการตลาด นโยบายการตั้งราคา 

และการบริการลูกคาตามลำดับ

ภูริต กองบุญสุข(2561)ไดศึกษาเรื่อง 

“สวนประสมการคาปลีกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิม(โซหวย) กรณีศึกษา รานคาชุมชน 

ตำบลปาไผ เชียงใหม” พบวา สวนประสมการคาปลีกมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาปลีกแบบดั้งเดิม(โซหวย) 

ซึ่งดานทำเลที่ตั้งเปนปจจัยที่สำคัญในการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจการคาปลีก 

และเปนสิ่งที่ลูกคาคำนึงถึงมากที่สุดที่จะซื้อสินคา ควรมีที่จอดรถใหเพียงพอตอจำนวนลูกคาที่เขามาใชบริการ 

ดานความหลากหลายของสินคา การที่ราคานำสินคาหลากหลายชนิดมานำเสนอใหกับลูกคา 

จะทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น มีการจัดสรรสินคาในรานใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา ดานการตั้งราคา 

รานคาควรใหความสำคัญกับประเด็นนี้ โดยตองมีการจัดตั้งราคาที่เหมาะสม ไมตั้งราคาสูงเกินไป และมีปายราคาที่ชัดเจน 

เพื่อใหลูกคารับรูราคากอนการตัดสินใจซื้อ ดานออกแบบและจัดวางสินคา ควรใหรานคามีความโปรง มองเห็นอยางชัดเจน 

สะอาด จะทำใหลูกคามีทัศนคติที่ดีตอรานคา และอยากกลับมาซื้อซ้ำ ดานการใหบริการลูกคา เปนส่ิงสำคัญ 

เพราะจะสงผลใหเกิดการรับรูที่ดีในเรื่องของสวนประสมการคาปลีก ที่จะนำไปสูการตัดสินใจซื้อของลูกคา

สุทธิพงศ วงศยุทธนาพงศ(2559)ไดศึกษาเรื่อง 

“กลยุทธสวนประสมการตลาดคาปลีกที่สงผลตอการเลือกใชบริการของรานผูแทนจำหนายคาปลีก เอสซีจี 

ในเขตภาคตะวันตก” พบวา การแบงสวนทางตลาดโมเดล SMED ของผูบริโภคที่เขามาใชบริการรานผูแทนจำหนายคาปลีก 

เอสซีจี เอสซีจี 

โดยดานขอมูลสวนประสมการตลาดคาปลีกดานทำเลที่ตั้งของผูบริโภคที่เขามาใชบริการสวนใหญใหความสำคัญเรื่องความสะด

วกในการเดินทางมาถึงที่รานผูแทนจำหนาย ลูกคาสวนใหญใหความสำคัญกับทำเลที่ตั้งที่สามารถเขามาซื้อสินคาไดโดยงาย 



ดานการบริการลูกคาของผูบริโภคที่เขามาใชบริการสวนใหญใหความสำคัญกับการเอาใจใสในการใหบริการมากที่สุด 

รองลงมาคือความนาเชื่อถือในการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับสินคาของพนักงาน

จิรารัตน จันทวัชรากร (2561) ไดศึกษาเรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางภาพลักษณของรานคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคขนาดเล็กกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภ

ค:การศึกษาเปรียบเทียบรานคาปลีกดั้งเดิมกับรานคาปลีกสมัยใหมในประเทศไทย” พบวา 

ลูกคามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลีกที่ใกลบาน สะดวกในการเดินทาง 

โดยไมคำนึงถึงเรื่องราคาที่สูงกวารานคาปลีกรานอื่น โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจำเรงดวนที่ตองใชสินคา 

และพบวารานคาปลีกสวนใหญไมมีเทคโนโลยีในการใหบริการกับลูกคาที่เขามาใชบริการ 

และความภักดีมีผลกระทบโดยตรงจากทำเลที่ตั้ง และบรรยากาศในรานมีความสำคัญมาก 

รองลงมาคือการบริการของพนักงานและคุณภาพของสินคา

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากร คือ ประชากรสำหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนลูกคาท่ีเคยมาใชบริการรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เน่ืองจากปจจุบันผูศึกษาวิจัยไมทราบจำนวนลูกคาท่ีเคยมาใชบริการรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีที่แนนอน จึงกำหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากร 

กำหนดสัดสวนความคลาดเคลื่อนยอมรับไดเทากับ 0.05 และมีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชสูตรคำนวณของคอแครน 

(W.G.cochran,1977:75) ไดขนาดตัวอยางจำนวน 400 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ใชแบบสอบถามซึ่งผานการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) 0.99 และนำไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการคำนวนคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970) ไดคาความเชื่อมั่น 0.992 จึงถือวาแบบทดสอบมีความนาเชื่อถือ 

ซึ่งสามารถนำไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของงานวิจัยได

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยทำการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Independent 

Sample: T-Test และ One-Way Analysis of Variance (ANOVA): F-Test และ การ วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

การเก็บรวบรวมขอมูล



ผูวิจัยทำการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหกับลูกคาที่เคยมาใชบริการรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผูศึกษาศึกษาวิจัยจะพิจารณาตามความสะดวกของประชากรตัวอยาง 

เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตอบสอบถามและรอเก็บแบบสอบถามทันที จำนวน 400 ชุด

การวิเคราะหขอมูล

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยทำการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Independent 

Sample: T-Test และ One-Way Analysis of Variance (ANOVA): F-Test และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

 สรุปผลการวิจัย

1) ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสรุปผลการศึกษาดานความออนไหวตอราคาที่มีตออายุที่แตกตาง 

พบวา ผูที่มีอายุมากกวา 60 ป จะมีความออนไหวตอราคา เมื่อผูตอบแบบสอบถามมีอายุมากขึ้น 

จะมีความออนไหวตอราคามากตามอายุ

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการคาปลีก 

ดานการสื่อสารทางการตลาดและดานทำเลที่ตั้ง รองลงมาคือดานการคัดสรรสินคา, ดานการตั้งราคา 

และดานการบริการลูกคากับดานการจัดตกแตงราน โดยมีระดับความคิดเห็นดวยมากทั้งหมด

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

ในระดับมากในทุกรายการตามลำดับ คือ พฤติกรรมการรองเรียน, การบอกตอกับบุคคลอื่น, ความออนไหวตอราคา 

และความตั้งใจซื้อ

2) ผลการวิเคราะหขอมูล

2.1) 

 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวาปจจัยดานเพศตางกันจะมีความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

ในทุกๆ ดาน ไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานอายุตางกันจะมีความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

แตกตางกันในดานความออนไหวตอราคา ดานอาชีพตางกันจะมีความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท ในทุกๆ ดาน 

ไมแตกตางกัน และดานรายไดเฉลี่ยที่ตางกันจะมีความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท ที่ในทุกๆ ดาน 

ไมแตกตางกัน

2.2) สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการที่คาปลีกสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จากการทดสอบพบวา ในภาพรวมความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

เปนผลมาจากปจจัยสวนประสมการคาปลีกรอยละ 44 ( =0.44) โดยมีคา Sig. เทากับ 0.00 

ซึ่งต่ำกวาคาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานวาปจจัยสวนประสมการคาปลีกสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) พบวา มีคาเทากับ 



0.66 หมายความวาปจจัยสวนประสมการคาปลีกสงผลเชิงบวกตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาวามภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนผลมาจากปจจัยสวนประสมการคาปลีก 4 ดานคือ ดานการบริการลูกคา, 

ดานทำเลที่ตั้ง, ดานการคัดสรรสินคา และดานการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งสิ้นรอยละ 45 ( =0.45) 

โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังนี้

  2.2.1) ปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานการบริการลูกคา 

สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการทดสอบพบวาคา 

Sig. มีคาเทากับ 0.00 ซ่ึงต่ำกวาคาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานวาปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานการบริการลูกคา 

สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) พบวามีคาเทากับ 0.24 

หมายความวาปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานราคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2.2.2) 

ปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานทำเลที่ตั้งสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี จากการทดสอบพบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งต่ำกวาคาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานวา 

ปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานทำเลที่ตั้งสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) พบวามีคาเทากับ 0.15 

หมายความวาปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานทำเลที่ตั้ง สงผลเชิงบวกตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2.2.3) 

ปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานการคัดสรรสินคาสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการทดสอบพบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.05 

ซึ่งต่ำกวาคาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานวา 

ปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานกาคัดสรรสินคาสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) พบวามีคาเทากับ 0.14 

หมายความวาปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานการคัดสรรสินคาสงผลเชิงบวกตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิว

นัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2.2.4) 

ปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานการสื่อสารทางการตลาดสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการทดสอบพบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.00 

ซึ่งต่ำกวาคาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานวา 

ปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานการสื่อสารทางการตลาดสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 



อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) พบวามีคาเทากับ 

0.16 

หมายความวาปจจัยสวนประสมการคาปลีกดานการสื่อสารทางการตลาดสงผลเชิงบวกตอความภักดีในการใชบริการของรานค

ายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อภิปรายผลการวิจัย

1) จากศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ความแตกตางของ เพศ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมไดสงผลในความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท เพราะการใชบริการรานคาไมไดจำกัดเพศ 

อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตอายุยังสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัทสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุรัช ภูภัทรจินดา, รัชดา ภักดียิ่ง (2563) เปนไปไดวาในชวงอายุ 20-30 

ปเปนวัยทำงานมีกำลังซื้อและมีการใชบริการเปนประจำอยูแลว 

2) จากผลการวิจัยปจจัยสวนประสมการคาปลีกที่มีสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

พบวาในภาพรวมปจจัยสวนประสมการคาปลีกนั้นสงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยปจจัยสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการมาจาก 4 

ดานคือ ดานการบริการลูกคา, ดานทำเลที่ตั้ง, ดานการคัดสรรสินคา และดานการส่ือสารทางการตลาด 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วลัย ซอนกลิ่น (2564) 

ที่ไดศึกษาเรื่องสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา รานซี.เจ.เอ็กซเพลส ในเขตกรุงเทพมหานคร

 สรุปภาพรวมตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานีพบวา อายุที่แตกตางกันจะมีความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัทแตกตางกัน 

สวนปจจัยสวนประสมการคาปลีกที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการมาจาก 4 ดานคือ ดานการบริการลูกคา, ดานทำเลที่ตั้ง, 

ดานการคัดสรรสินคา และดานการสื่อสารทางการตลาด

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้

การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการคาปลีกสงผลรายดานตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้  มีรายละเอียด ดังนี้  

ดานปจจัยสวนประสมการคาปลีกที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

จากขอมูลพบวาบุคคลทั่วไปที่ใชบริการในการซื้อสินคาหรือบริการของรานคายายนิวนัทใหความสำคัญกับดานการบริการลูกค

า, ดานทำเลที่ตั้ง, ดานการคัดสรรสินคา และดานการสื่อสารทางการตลาด 

ควรกำหนดยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมใหผูใชบริการรูสึกสะดวกในการใชบริการเปนหลัก 

และการสรางการส่ือสารสินคาหรือโปรโมชั่นตางๆใหผูใชบริการรับรูไดงาย

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป



ในการศึกษาครั้งตอไปจากการผลการวิจัยในครั้งนี้ ปจจัยที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัท 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาในภาพรวมของปจจัยสวนประสมการคาปลีก(Retailing Mix) 

ที่สงผลตอความภักดีในการใชบริการของรานคายายนิวนัทเทานั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาทฤษฎีทางการตลาดอ่ืนๆ 

เชน พฤติกรรมผูบริโภค หรือพัฒนากลยุทธการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองตอความตองการของผูตองการใชบริการของรานคายายนิวนัท

ดานการบริการลูกคา ทางรานคาควรมีการใหความชวยเหลือแกผูที่ใชบริการของรานคายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี และควรมีการเปลี่ยนคืนสินคาที่เกิดความชำรุดเสียหาย และเมื่อมีลูกคาเขามาใชบริการที่รานคา 

ทางรานคาควรมีความกระตือรือรนที่จะใหบริการลูกคาทันทีที่ลูกคาเขามาภายในราน

ดานการสื่อสารทางการตลาด ทางรานคายายนิวนัทควรมีการโฆษณาผานส่ือออนไลนตางๆ เชน 

เฟสบุคเพจรานคายายนิวนัท 

ดานทำเลที่ ผูบริหารรานคายายนิวนัท ควรมีที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับใหลูกคาที่มาใชบริการ 

เนื่องจากเปนสิ่งสำคัญที่ลูกคาใหความสำคัญ

ดานการคัดสรรสินคา ทางรานคายายนิวนัทควรมีสินคาพรอมจำหนายอยูตลอดเวลา 

เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจวาจะไมเสียเวลาในการเดินทางมาซื้อสินคา 

พรอมทั้งมีสินคาที่ครอบคลุมครบตามความตองการของลูกคา และรานคาควรมีวิธีการเก็บรักษาสินคาในสตอกอยางถูกตอง 

เชน มีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู มีการเช็ควันหมดอายุของสินคา 

และมีการดูแลรักษาสตอกสินคาใหมีความสะอาดอยูเสมอ

ความออนไหวตอราคาของผูที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป ทางรานคาตองมีการใหบริการที่ดีตอลูกคา 

เพื่อสรางความภักดีของลูกคา เชน มีการอำนวยความสะดวกในการใหบริการสงของถึงบาน 

และมีการคอยใหคำแนะนำในการซื้อของภายในราน รวมท้ังหยิบสินคาให
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