จิราภรณ์ สุ วรรณ และฐิติกานท์ สัจจะบุตร
Vol.2 No.1 July-December 2016

การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจด้ านส่ วนประสมการค้ าปลีก และพฤติกรรมการบริโภค
ของลูกค้ ากับแนวโน้ มการใช้ บริการร้ านสุ วรรณ
The relationship between the Satisfaction Levels of Retail Mix and Consumer Behavior to
Tendency Purchasing Products from Suwan Shop
จิราภรณ์ สุ วรรณ1 และฐิติกานท์ สั จจะบุตร2
10.14456/JRGBSRANGSIT.2016.16
บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่ ตอ้ งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่ วนประสม
การค้าปลีก และพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้ากับแนวโน้มการใช้บริ การร้านสุ วรรณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสุ วรรณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การร้ านสุ วรรณ เก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA , T-test และ Pearson Correlation
coefficient ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพสมรส มี
ระดับการศึกษาสู งสุ ดระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีกแต่ละด้านพบว่า ลูกค้าร้านสุ วรรณ มีความพึงพอใจด้านทําเล
ที่ต้ งั โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ด้านส่ วนประสมการสื่ อสาร
การตลาด ด้านการบริ การลูกค้า ด้านนโยบายราคา และด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า ตามลําดับ ด้าน
พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าร้านสุ วรรณ พบว่ายอดซื้ อโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งตํ่ากว่า 100 บาท ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ
บ่อยที่สุด คือ ช่วงเย็น ช่วงวันที่มาใช้บริ การบ่อยที่สุด คือ ช่วงวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์ ) ความถี่ในการมาใช้บริ การ
ร้านสุ วรรณในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมาสู งสุ ด 6 ครั้งขึ้นไป การทดสอบสมติฐานพบว่าความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วน
บุคคลกับแนวโน้มการใช้บริ การร้านสุ วรรณ พบว่า ปั จจัยด้านเพศ และอาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแนวโน้มการ
ใช้บริ การร้านสุ วรรณไม่แตกต่างกัน การทดสอบความแตกต่างต่างด้านพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้ากับแนวโน้ม
การใช้บริ การร้านสุ วรรณ พบว่า ช่วงวันที่มาใช้บริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแนวโน้มการใช้บริ การร้านสุ วรรณ
ไม่แตกต่างกัน และทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีกมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการใช้
บริ การร้านสุ วรรณ พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าในส่ วนประสมการค้าปลีกทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการ
ใช้บริ การร้านสุ วรรณ
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมการค้าปลีก
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Abstract
This quantitative research examined the relationship between the satisfaction levels of retail mix and
consumer behavior to tendency purchasing products from Suwan Shop. This research aimed to study the correlation
between the satisfaction levels of retail mix and consumer behaviors of tendency purchasing products from the
shop. The subject group included 400 customers. Data were analyzed by descriptive statistics of mean, percentage,
average value, ANOVA, standard deviation, T-test and Pearson Correlation Coefficient. The results showed that
most of the respondents were female aged between 30-39 years old. They were married and held high school
diploma. They were currently self-employed. Their monthly average salary ranged from 20,001-30,000 Baht. The
analysis of the data showed that most of Suwan Shop customers had a high level of satisfaction in the location
including the variety of products that the shop offered. The communication and marketing schemes that the shop
used included the price and store design accordingly. In terms of consumer behavior, the average price paid by
customer per visit to Suwan Shop was 100 Baht, and most often consumers came in the afternoon and evening to
purchase the products on regular weekdays (Monday to Friday). The respondents came to the shop averagely 6
times per month. The statistic also showed that the factors that differentiated each consumer behaviors of
purchasing products of Suwan Shop was their gender and occupation. The difference between the days that each
type of consumer came to the shop also differentiated their purchasing behaviors. The hypothesis testing of the
relationship between consumer behavior and satisfaction level of retail mix of Suwan Shop showed that most
consumers were satisfied with the service of Suwan Shop. The findings also identified the correlation between the
satisfaction levels of retailers and consumer behaviors of Suwan Shop.
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