ชื่อเรื่อง
นักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
พ.ศ.
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระ
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระร่ วม

พฤติกรรมการใช้บริ การซูเปอร์ เซ็นเตอร์ใน
จังหวัดนครราชสี มา
นางสาววราภรณ์ เหลืองจารุ
55671273
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจ
2557
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลกัญญา ณ ป้ อมเพ็ชร์
รองศาสตราจารย์อมรศรี ตันพิพฒั น์

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั พฤติกรรมการบริ โภคและวิถีการดาเนิ นชี วิตเปลี่ ยนไปจากเดิ ม ทาให้ร้านค้าปลี ก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคและมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องเพิ่มขึ้นทุก
ปี โดยเฉพาะซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ซ่ ึ งมีมูลค่าการซื้ อขายและส่ วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด แต่ในปั จจุบนั
สภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยมีการชะลอตัวเนื่องจากปั จจัยหลาย ๆ อย่าง ทาให้ผบู ้ ริ โภคมี
การไตร่ ตรองและวางแผนในการใช้จ่า ยเพิ่ ม ขึ้ นซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่อธุ รกิ จค้า ปลี ก จากสถานการณ์
ดังกล่าวจึงได้ศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริ การซู เปอร์ เซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครราชสี มา
โดยเก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่า งจานวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และสถิติไคสแควร์
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างใช้บริ การซู เปอร์ เซ็นเตอร์ ในจังหวัดนครราชสี มา พบว่าส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ที่นิยมไป
ใช้บริ การคือ เทสโก้ โลตัส เพราะมีสินค้าหลากหลาย เดินทางไปซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ดว้ ยรถประจาทาง
โดยใช้เวลาในการเดินทางแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ความถี่ในการไปใช้บริ การซูเปอร์ เซ็นเตอร์ คือ
2 ครั้งต่อเดื อน วันที่มกั ไปใช้บริ การคือ วันเสาร์ -อาทิตย์ ช่ วงเวลา 17.01 – 22.00 น. และใช้เวลา
ประมาณ 1 – 2 ชัว่ โมง ในการใช้บริ การโดยมี ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 1,000 บาท ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้
บริ การแผนกของใช้ในครัวเรื อนและชาระสิ นค้าด้วยเงิ นสด วัตถุประสงค์ในการซื้ อคือ เพื่อนาไปใช้
ในครอบครัวและตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง ส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อโทรทัศน์และสิ่ งที่เห็น
ว่าซู เปอร์ เซ็นเตอร์ ควรปรับปรุ งมากที่สุดคือ ช่ องทางการชาระเงิน สาหรับปั จจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การพบว่าให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมากที่สุด
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รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ ส่ วนผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการไปใช้บริ การซู เปอร์ เซ็ นเตอร์ เป็ นประจา ได้แก่ อายุ
สถานภาพและระดับการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความถี่ในการไปใช้บริ การ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อวันที่ไปใช้บริ การ ได้แก่ อาชีพ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผล
ต่อช่วงเวลาในการใช้บริ การ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอาชีพ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผล
ต่อวิธีการชาระค่าสิ นค้า ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่มีผลต่อแผนกสิ นค้าที่ใช้บริ การประจา ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
สาหรับข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดเตรี ยมบุ คลากรเพื่ออานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ
ปริ มาณผูม้ าใช้บริ การ เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ปรับปรุ งระบบและวิธีการชาระเงินให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดให้ครอบคลุ มสิ่ งที่ลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายต้องการต้องการมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดและสร้างความถี่
ในการเข้ามาใช้บริ การมากขึ้น ตลอดจนทาให้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้าของซูเปอร์เซ็นเตอร์
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