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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของสวนประสม
ทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลากับขอมูลเชิงประจักษ
ประกอบดวยตัว แปรแฝงจํา นวน 7 ตั ว แปรไดแ ก สว นประสมทางการตลาดที่ป ระกอบดว ยตัว แปรแฝง ผลิต ภัณ ฑ ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย คุณคาที่รับรู ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา ผูวิจัย
ดําเนินการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการวิจัยเชิงประจักษ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากลูกคาที่ซื้อสินคาที่เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา จํานวน 438 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่
การหาคาเฉลี่ย การหาคารอยละ และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ผลการวิจัยแสดงวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี คาไค-สแควร เทากับ 415.844 ที่องศาอิสระ (df) 461 คาความนาจะเปน (p-value)
เทากับ 0.935 ไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) เทากับ 0.902 คาดัชนี วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.948 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก (AGFI) เทากับ 0.930 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.000 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ย
กําลังสองของสวนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.024 คาดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ
0.000 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา (1) สวนประสมทางการตลาดในมิติผลิตภัณฑมีอิทธิพลทางบวกตอคุณคาที่รับรู (2) สวนประสม
ทางการตลาดในมิติราคามีอิทธิพลทางบวก ตอคุณคาที่รับรู (3) สวนประสมทางการตลาดในมิติการสงเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวก
ตอคุณคาที่รับรู (4) สวนประสมทางการตลาดในมิติชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา (5) สวน
ประสมทางการตลาดในมิติ การสงเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา (6) คุณคาที่รับรูมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความพึงพอใจของลูกคา และ (7) ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด คุณคาที่รับรู ความพึงพอใจของลูกคา ความจงรักภักดีของลูกคา
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Abstract
The objectives of this research were to develop and validate a causal relationship model of Influence of marketing
mix on perceived value, satisfaction and customer loyalty of Tesco Lotus, Pinklao branch. The model involved seven latent
variables: marketing mix which consist of product, price, place, and promotion, perceived value, customer satisfaction and
customer loyalty. The researchers used quantitative methods which involved empirical research. The research tool was a
questionnaire to collect data from 438 Tesco Lotus’s customers, Pinklao branch. The statistics used in data analysis were
frequency, mean, and structural equation model analysis. It was found that the model was consistent with the empirical data.
Goodness of fit measures were found to be: Chi-square 455.844 (df=461, p-value=0.935); Relative Chi-square (χ2/df) 0.902;
Goodness of Fit Index (GFI) 0.948; Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.930; Comparative Fit Index (CFI) 1.000;
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 0.024 and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.000.
It was also found that (1) Marketing mix in the dimension of product had a positive and direct influence on perceived value
(2) Marketing mix in the dimension of price had a positive and direct influence on perceived value (3) Marketing mix in the
dimension of promotion had a positive and direct influence on perceived value (4) Marketing mix in the dimension of place
had a positive and direct influence on customer satisfaction (5) Marketing mix in the dimension of promotion had a positive
and direct influence on customer satisfaction (6) Perceived value had a positive and direct influence on customer satisfaction
and (7) Customer satisfaction had a positive and direct influence on customer loyalty.
Keywords: Marketing mix, Perceived value, Customer satisfaction, Customer loyalty

1.บทนํา
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ทั้งตนทุนและราคาวัตถุดิบที่จําเปนในการผลิตเพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามัน การเพิ่มขึ้นของราคา
สินคาอุปโภคบริโภค สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน อีกทั้งการเติบโตอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการ
ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจหลาย ๆ ประเภท ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญหรือขนาดเล็ก
รวมถึงกลุมของธุรกิจคาปลีก ที่ตองปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการจึงตองใหความสนใจใน
เรื่องของตนทุนในดานตาง ๆ ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจหลัก การบริหารจัดการโลจิสติกส การบริหารจัดการดานการตลาด การ
บริหารจัดการดานการเงิน การบริหารจัดการดานขอมูลขาวสาร รวมถึงการบริหารจัดการดานนวัตกรรม นอกจากนี้ผูประกอบการยัง
ตองใหความสําคัญกับความตองการของลูกคา และคุณคาที่ลูกคารับรูเพิ่มมากขึ้น การดูแลเอาใจใส และการใหความสําคัญแก
ลูกคา ทําใหลูกคารูสึกวาตนเองมีความสําคัญ เกิดความเชื่อถือไววางใจ และเกิดความมั่นใจ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
และนํามาซึ่งความจงรักภักดีของลูกคาอยางยั่งยืน (กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ, 2554) การแขงขันที่มีมากขึ้นในธุรกิจคาปลีกที่มี
ลักษณะเปนไฮเปอรมารเก็ต ผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวอยางตอเนื่องในการรักษาฐานลูกคาเดิม และเพิ่มลูกคารายใหม
การบริหารจัดการดานการตลาดเพื่อกําหนดสวนผสมทางการตลาดอยางเหมาะสมเพื่อสรางคุณคาใหลูกคารับรู กอใหเกิดความ
พึงพอใจ อันจะสงผลทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อ และทําการซื้อซ้ํา เกิดการบอกตอ เปนการเพิ่มลูกคารายใหม นํามาซึ่งความ
จงรักภักดีของลูกคา และนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้จากการสํารวจวรรณกรรมในระดับสากลพบวา นักวิจัย
ยังคงใหความสนใจ และดําเนินการศึกษาวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด คุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของลูกคา (Chen and Tsai, 2008; Denstadli and Jacobsen, 2011; Goh, et al., 2011; Ha and Jang, 2010; Hyun
and Kim, 2011;Kastenholz and Loureiro, 2011; and Kwun, 2011) อยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงนําเสนอผลงานวิจัยนี้เพื่อ
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เติมเต็มองคความรูทางวิชาการ และเปนประโยชนตอผูประกอบการกลุมของธุรกิจคาปลีก ในการกําหนดสวนประสมทาง
การตลาดที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคาในอนาคต

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณ
คาที่รับรู ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลากับขอมูลเชิงประจักษ

1.2 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้จากแนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด คุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรแฝง
ภายนอกคือ สวนประสมทางการตลาด ปรับใชมาตรวัดตัวแปรจาก Kotler (1994) ที่ประกอบดวย 4 มิติตัวแปรแฝงคือ (1) ดาน
ผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ (4) ดานการสงเสริมการขาย สําหรับตัวแปรแฝงภายใน ไดแก คุณ
คาที่รับรู ปรับใชมาตรวัดตัวแปรจาก Zeithaml (1988) และความพึงพอใจของลูกคาปรับใชมาตรวัดตัวแปรจาก Oliver (1997)
สําหรับความจงรักภักดีลูกคาปรับใชมาตรวัดตัวแปรจาก Caruana (2002) ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 11 สมมติฐาน ดัง
แสดงในภาพที่1

ภาพที่ 1 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู
ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา
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จากภาพที่ 1 ตัวแปรแฝงสวนประสมทางการตลาดที่มุงเนนผลิตภัณฑ (PRO) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร
ไดแก สินคามีคุณภาพที่เหมาะสม (PRO1) สินคามีความหลากหลาย (PRO2) สินคามีประโยชนตามที่ตองการ (PRO3) สินคา
ตรงกับความตองการ (PRO4) และสินคามีตราสินคาเปนที่ยอมรับ (PRO5) ตัวแปรแฝงสวนประสมทางการตลาดที่มุงเนนราคา
(PRI) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร ไดแก ราคาสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ (PRI1) ราคาสินคามีความเหมาะสมกับ
ปริมาณที่ไดรับ (PRI2) ราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ (PRI3) ราคาสินคามีหลายระดับราคา (PRI4) และราคา
สินคามีความเหมาะสมในแตละตราสินคา (PRI5) ตัวแปรแฝงสวนประสมทางการตลาดที่มุงเนนชองทางการจัดจําหนาย (PLA)
ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปรไดแก ความสะดวกสบายในการหาซื้อสินคา(PLA1) สินคาที่วางขายที่เทสโกโลตัสมี
จํานวนเพียงพอ (PLA2) ทําเลที่ตั้งของเทสโกโลตัส มีผลตอการเขามาซื้อสินคา (PLA3) เดินทางมาที่เทสโกโลตัสไดงาย สะดวก
(PLA4) และการจัดวางสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ (PLA5) ตัวแปรแฝงสวนประสมทางการตลาดที่มุงเนนการสงเสริมการ
ขาย (PRM) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร ไดแก การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน (PRM1) การโฆษณาผานสื่ออินเทอรเน็ต
(PRM2) การใหสวนลดตาง ๆ (PRM3) การสะสมแตม (PRM4) และพบเห็นการโฆษณาของเทสโกโลตัสตามปายโฆษณา (PRM5)
ตัวแปรแฝงภายในคุณคาที่รับรู (PER) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปรไดแก ราคาที่จายไปสําหรับสินคาถือวา
คุมคา (PER1) คุณภาพของสินคาเมื่อเทียบกับราคาถือวาคุมคา (PER2) ปริมาณของสินคาเมื่อเทียบกับราคาถือวาคุมคา (PER3)
สินคาจากเทสโกโลตัสสามารถตอบสนองกับความตองการไดอยางคุมคา (PER4) และโดยภาพรวมการบริโภคสินคาจากเทสโก
โลตัสถือวาคุมคา (PER5)
ตัวแปรแฝงภายในความพึงพอใจของลูกคา (SAT) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร ไดแก ความพึงพอใจตอ
คุณภาพของสินคาจากเทสโกโลตัส (SAT1) ความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานเทสโกโลตัส (SAT2) ความพึงพอใจ
ตอความเพียงพอของสินคาที่วางขายในเทสโกโลตัส (SAT3) ความพึงพอใจตออาคาร สถานที่ของเทสโกโลตัส (SAT4) และ
โดยภาพรวมพึงพอใจตอการซื้อสินคาจากเทสโกโลตัส (SAT5)
ตัวแปรแฝงภายในความจงรักภักดีลูกคา (LOY) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร ไดแก แนะนําใหเพื่อน หรือ
ญาติมาซื้อสินคาที่เทศโกโลตัส (LOY1) ตั้งใจที่จะซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสอยางตอเนื่องตอไป(LOY2) ยังคงซื้อสินคาจาก
เทสโกโลตัสถึงแมวาจะมีการลดราคาสินคาจากคูแขง (LOY3) พิจารณาเลือกซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสเปนอันดับแรก (LOY4)
และจะยังคงเลือกซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสแมวาเพื่อนหรือญาติจะพูดในเชิงลบ (LOY5)

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการโดยใชการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเปนการวิจัยเชิงประจักษ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ลูกคาที่เขามาซื้อสินคาที่เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา การกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหขอมูลโมเดลสมการโครงสราง Hair et al., 2006 แนะนําวาตัวอยางควรมีขนาดตั้งแต 200 ตัวอยาง
ขึ้นไปสําหรับกรณีที่โมเดลไมซับซอนมาก ขณะที่ Nunnally (1967) แนะนําวา จํานวนตัวอยางควรมีขนาดเปน 10 เทาของตัว
แปรสังเกตได งานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตไดทั้งสิ้น 35 ตัวแปร ดังนั้นขนาดตัวอยางของการวิจัยนี้ควรมีคาอยางนอยเทากับ
35 x 10 = 350 ตัวอยาง ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลที่สมบูรณสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลไดจํานวนทั้งสิ้น 438 ชุด

2.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 5 สวน สวนที่ 1 เปนขอมูลดานประชากรศาสตร
และขอมูลทั่วไปของผูบริโภค สวนที่ 2 สวนประสมทางการตลาด สวนที่ 3 คุณคาที่รับรู สวนที่ 4 ความพึงพอใจ และสวนที่ 5
ความจงรักภักดีของลูกคา
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ดวยวิธีดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถาม และวัตถุประสงคโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน นอกจากนี้ยังไดทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถามกอนนําไปใชจริง (n=38) และขอมูลที่เก็บจริงของลูกคาที่เขามาซื้อสินคาที่เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา (n=438) ผล
การวิเคราะหพบวา ขอคําถามทุกขอผานเกณฑที่กําหนดคือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ ของแตละตัวแปรแฝงมีคามากกวา.70
(Hair et al., 2006) และคา Corrected item-total correlation มีคามากกวา 0.3 (Field, 2005) จากนั้นผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความ
ตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor Analysis) โดยตรวจสอบความตรงแบบรวม
ศูนย (Convergent validity) และความตรงแบบแตกตาง (Discriminant validity) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผานเกณฑที่กําหนดคือ
คาน้ําหนักองคประกอบ (Standardized factor loading) มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป คา Variance extracted มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และคาความ
เที่ยงเชิงโครงสราง (Construct Reliability) มีคาตั้งแต 0.6 ขึ้นไป (Hair et al., 2006, : 776-779) ผูวิจัยจึงไมไดตัดขอคําถามใด ๆ ออกจาก
การวัดตัวแปรแฝง

2.3วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหสถิติพหุตัวแปรโดยใชโมเดลสมการโครงสราง
(structural equation model) เพื่อทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของลูกคาเทสโกโลตัส สาขาปนเกลา ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหขอมูล
ของสถิติพหุตัวแปรสําหรับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง อันไดแก (1) การแจกแจงแบบปกติของขอมูล(Normality)
(2) ความเปนเอกพันธของการกระจาย (Homoscedasticity) และ (3) ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
(Linearity) (Hair et al., 2010) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ขอมูลของตัวแปรทั้งหมดเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน

3. ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางเปนลูกคาที่เขามาซื้อสินคาที่เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา จํานวนทั้งสิ้น 438 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มี
จํานวน 257 คน มากที่สุด มีอายุ 21-30 ป จํานวนทั้งสิ้น 196 คน มีสถานภาพโสด จํานวนทั้งสิ้น 252 คน มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวนทั้งสิ้น 236 คน มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวนทั้งสิ้น 153 คน และมีรายไดตอเดือน 10,001 –
30,000 บาท จํานวนทั้งสิ้น 194 คน
สวนประสมทางการตลาดมิติดานผลิตภัณฑ (PRO) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.74 โดยดานสินคามีความหลากหลาย
(PRO2) และดานสินคามีตราสินคาเปนที่ยอมรับ (PRO5) มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.79 รองลงมาดานสินคามีประโยชนตามที่
ตองการ (PRO3) มีคาเฉลี่ย 3.78 และสินคาตรงกับความตองการ (PRO4) มีคาเฉลี่ย 3.74 และนอยที่สุดสินคามีคุณภาพที่
เหมาะสม (PRO1) มีคาเฉลี่ย 3.59
สวนประสมทางการตลาดมิติดานราคา (PRI) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.72 ราคาสินคามีหลายระดับราคา (PRI4) มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.77 รองลงมาดานราคาสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ (PRI1) มีคาเฉลี่ย 3.75 ราคาสินคามีความเหมาะสม
ในแตละตราสินคา (PRI5) มีคาเฉลี่ย 3.73 ราคาสินคามีความเหมาะสมกับปริมาณที่ไดรับ (PRI2) มีคาเฉลี่ย 3.71 และนอยที่สุด
ราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ (PRI3) มีคาเฉลี่ย 3.63
สวนประสมทางการตลาดมิติดานชองทางการจัดจําหนาย (PLA) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.75 ดานมีความสะดวกสบายใน
การหาซื้อสินคา (PLA1) มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.85 รองลงมาดานทําเลที่ตั้งของเทสโกโลตัส มีผลตอการเขามาซื้อสินคา
(PLA3) มีคาเฉลี่ย 3.83 สินคาที่วางขายที่เทสโกโลตัสมีจํานวนเพียงพอ (PLA2) มีคาเฉลี่ย 3.72 และนอยที่สุดเดินทางมาที่เทสโก
โลตัสไดงาย สะดวก (PLA4) และการจัดวางสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ (PLA5) มีคา เฉลี่ย 3.66
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สวนประสมทางการตลาดมิติดานการสงเสริมการขาย (PRM) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.65 ดานการใหสวนลดตาง ๆ
(PRM3) มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.80 รองลงมาดานการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน (PRM1) มีคาเฉลี่ย 3.74 การสะสมแตม (PRM4)
มีคาเฉลี่ย 3.73 ดานพบเห็นการโฆษณา ของเทสโกโลตัสตามปายโฆษณา (PRM5) มีคาเฉลี่ย 3.60 และการโฆษณาผานสื่อ
อินเทอรเน็ต (PRM2) มีคาเฉลี่ย 3.42
คุณคาที่รับรู (PER) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.63 โดยดานราคาที่จายไปสําหรับสินคาถือวาคุมคา (PER1) มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 3.65 รองลงมาดานปริมาณของสินคาเมื่อเทียบกับราคาถือวาคุมคา (PER3) มีคาเฉลี่ย 3.64 ดานคุณภาพของสินคา
เมื่อเทียบกับราคาถือวาคุมคา (PER2) มีคาเฉลี่ย 3.63 และนอยที่สุดดานสินคาจากเทสโกโลตัสสามารถตอบสนองกับความตองการ
ไดอยางคุมคา (PER4) และโดยภาพรวมการบริโภคสินคาจากเทสโกโลตัสถือวาคุมคา (PER5) มีคาเฉลี่ย 3.62
ความพึงพอใจของลูกคา (SAT) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.67 โดยดานภาพรวมพึงพอใจตอการซื้อสินคาจากเทสโก
โลตัส (SAT5) มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.71 รองลงมาดานความพึงพอใจตอความเพียงพอของสินคาที่วางขายในเทสโกโลตัส
(SAT3) มีคาเฉลี่ย 3.70 ดานความพึงพอใจตอคุณภาพของสินคาจากเทสโกโลตัส (SAT1) มีคาเฉลี่ย 3.69 ดานความพึงพอใจตอ
อาคาร สถานที่ของเทสโกโลตัส (SAT4) มีคาเฉลี่ย 3.66 และนอยที่สุดดานความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานเทสโก
โลตัส (SAT2) มีคาเฉลี่ย 3.60
ความจงรักภักดีตอเทสโกโลตัส (LOY) อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.57 โดยดานแนะนําใหเพื่อน หรือญาติมาซื้อสินคา
(LOY1) มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.64 รองลงมาดานตั้งใจที่จะซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสอยางตอเนื่องตอไป (LOY2) และจะยังคง
ซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสถึงแมวาจะมีการลดราคาสินคาจากคูแขง(LOY3) มีคาเฉลี่ย 3.58 ดานพิจารณาเลือกซื้อสินคาจาก
เทสโกโลตัสเปนอันดับแรก (LOY4) มีคาเฉลี่ย 3.56 และนอยที่สุดดานเลือกซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสแมวาเพื่อนหรือญาติจะ
พูดในเชิงลบ (LOY5) มีคาเฉลี่ย 3.47
จากภาพที่ 2 และตารางที่ 1 แสดงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู
ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดีโดยมี
คาสถิติคาไค-สแควร เทากับ 415.844 ที่องศาอิสระ (df) 461 คาความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.935 ไค-สแควรสัมพัทธ
(χ2/df) เทากับ 0.902 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.948 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI)
เทากับ 0.930 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.000 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่
เหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.024 คาดัชนีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.000 ทั้งนี้
เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษคือ คา χ2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา p-value มากกวา
0.05), คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) นอยกวา 2.0; คา GFI มากกวา 0.9, คา AGFI มากกวา 0.9, คา CFI มากกวา 0.9, คา RMR
นอยกวา 0.05, คา SRMR นอยกวา 0.05 และคา RMSEA นอยกวา 0.05 (สุภมาส อังสุโชติ, และคณะ, 2552 ; เสรี ชัดแชม, 2546;
และ Hair et al., 2010)
สวนประสมทางการตลาดในมิติดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลทางบวกตอคุณคาที่รับรูของลูกคาที่ซื้อสินคาจากเทสโกโลตัส
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.304
สวนประสมทางการตลาดในมิติดานราคามีอิทธิพลทางบวกตอคุณคาที่รับรูของลูกคาที่ซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.503
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ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอทิ ธิพลของสวนประสมทางการตลาดตอคุณคาที่รับรู ความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา
สวนประสมทางการตลาดในมิติดานการสงเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของของลูกคาที่ซื้อสินคา
จากเทสโกโลตัสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.164
คุณคาที่รับรูมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคาที่ซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.847
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาที่ซื้อสินคาจากเทสโกโลตัสอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 1.003
โดยตัวแปรสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 มิติ สามารถรวมกันอธิบายตัวแปรคุณคาที่รับรูไดรอยละ 73.60 ตัวแปร
สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 มิติ และตัวแปรคุณคาที่รับรูสามารถรวมกันอธิบายตัวแปรความพึงพอใจของลูกคาไดรอยละ
97.60 และตัวแปรคุณคาที่รับรู และตัวแปรความพึงพอใจของลูกคาสามารถรวมกันอธิบายตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคาได
รอยละ 80.80
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ตารางที่ 1 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอคุณ
คาที่รับรูความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกคา เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา
PER

ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ

DE
0.304*

PRO

(0.151)
0.503*

PRI

(0.239)
-0.038

PLA

(0.172)
0.122*

PRM

(0.058)

IE
-

TE

DE

IE

TE

0.304*

0.088

0.257*

0.345*

(0.151)

(0.115)

(0.020)

(0.135)

0.503*

-0.343

0.426*

0.083

(0.239)

(0.201)

(0.011)

(0.212)

-0.038

0.282*

-0.033

0.249

(0.172)

(0.137)

(0.015)

(0.152)

0.122*

0.164**

0.103*

0.267**

(0.058)

(0.047)

(0.009)

(0.056)

0.847**

-

0.847**

(0.082)

-

(0.082)

-

-

PER

-

-

-

SAT

-

-

-

ตัวแปรสังเกตได
คาความเที่ยง
ตัวแปรสังเกตได
คาความเที่ยง
ตัวแปรสังเกตได
คาความเที่ยง
ตัวแปรแฝงภายใน

PRO1
0.662
PLA5
0.510
SAT4
0.549

2

R

PRO2 PRO3
0.585 0.637
PRM1 PRM2
0.638 0.453
SAT5 LOY1
0.672 0.598
PER
0.736

LOY

SAT

PRO4
0.670
PRM3
0.690
LOY2
0.602

PRO5 PRI1 PRI2 PRI3
0.641 0.532 0.609 0.607
PRM4 PRM5 PER1 PER2
0.608 0.530 0.550 0.598
LOY3 LOY4 LOY5
0.643 0.693 0.717
SAT
0.976

DE
-0.107

IE

TE

0.314*

0.314*

(0.127)

(0.127)

0.029

0.029

(0.204)

(0.204)

0.254

0.254

(0.146)

(0.146)

0.254**

0.254**

(0.055)

(0.055)

0.849**

0.742**

-0.233
(0.151) (0.082)
1.003**
1.003**
(0.237)
(0.237)
PRI4 PRI5 PLA1 PLA2 PLA3 PLA4
0.563 0.554 0.628 0.507 0.568 0.560
PER3 PER4 PER5 SAT1 SAT2 SAT3
0.640 0.652 0.674 0.655 0.568 0.594

LOY
0.808

χ2=415.844, df=461, χ2/df =0.902, p-value=0.935, GFI=0.948, AGFI=0.930, NFI=0.994, NNFI=1.001, CFI=1.000, RMSEA=0.000,
RMR=0.024, SRMR=0.024, CN=566.458

4. สรุปและอภิปรายผล
สวนประสมทางการตลาดในดานมิติผลิตภัณฑมีอิทธิพลทางบวกตอคุณคาที่รับรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.304 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Gautam and Singh (2008), Lee, et al., (2011) and
Li and Green (2011) และเปนไปตามทฤษฎีของ Kotler (2004) การจัดหาสินคาที่มาวางขายในเทสโกโลตัสเปนสินคาที่มีคุณภาพ
ไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยตาง ๆ เชน อย. หรือ มอก. เปนตน ลูกคาจึงรูสึกวาคุมคาเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ของสินคากับราคา อีกทั้งสินคาที่วางจําหนายที่เทสโกโลตัสมีความหลากหลายใหลูกคาไดเลือกซื้อ เปนตราสินคาที่ไดรับการยอมรับ
จากลูกคา และมีจํานวนที่เพียงพอตอความตองการ ดวยสินคาที่มีความหลากหลายนี้ทําใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาไดตรง
ความตองการในราคาที่สามารถซื้อได สงผลใหลูกคารับรูไดวาเมื่อไดมาเลือกซื้อสินคาที่เทสโกโลตัสแลวคุมคาทั้งทางดานราคา
และปริมาณ และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางคุมคา ดังนั้นหากลูกคารับรูถึงสวนประสมทางการตลาดใน
มิติดานผลิตภัณฑที่มากขึ้นแลวก็จะสงผลทําใหเกิดการรับรูคุณคาที่มากขึ้นตามไปดวย
สวนประสมทางการตลาดในมิติดานราคามีอิทธิพลทางบวกตอคุณคาที่รับรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.503 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Chi and Kilduff (2011), Li and Green (2011) and Ralston
(2003) เมื่อเทสโกโลตัสจัดใหมีสินคาที่หลากหลาย ทําใหสินคาที่วางขายในแตละประเภทจึงมีหลายระดับราคา และสามารถ
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กําหนดราคาไดอยางเหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณของสินคาที่ลูกคาไดรับ สินคามีราคาถูกและเหมาะสม ทําใหลูกคารูสึกวา
เปนราคาที่คุมคากับเงินที่ตองเสียไปเพื่อแลกกับสินคาที่ตองการ ดังนั้นหากลูกคารับรูถึงสวนประสมทางการตลาดในมิติดาน
ราคาที่มากขึ้นแลว จะสงผลทําใหเกิดการรับรูคุณคาที่มากขึ้นตามไปดวย
สวนประสมทางการตลาดในมิติดานการสงเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวกตอคุณคาที่รับรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.122 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Li and Green (2011) และเปนไปตาม
ทฤษฎีของ Kotler (2004) การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ของเทสโกโลตัส เชน สื่อโทรทัศน สื่ออินเทอรเน็ต และปายโฆษณา ทําให
ลูกคารับรูโปรโมชั่นที่เทสโกโลตัสจัดในแตละชวงอยางสม่ําเสมอ รวมไปถึงการสะสมแตมของบัตรคลับการดของเทสโกโลตัส
เพื่อนําแตมมาลดราคาในการซื้อสินคาในภายหลัง สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีผลตอการรับรูคุณคาจากการซื้อสินคาที่เทสโกโลตัส ทําให
ลูกคารับรูไดวาราคาที่ไดจายไปในการซื้อสินคานั้นคุมคา สินคาที่ซื้อมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม และคุมคากับราคาที่ได
จายไป ดังนั้นหากลูกคารับรูถึงสวนประสมทางการตลาดในมิติดานการสงเสริมการขายที่มากขึ้นแลว ก็จะทําใหเกิดการรับรู
คุณคาที่มากขึ้นตามไปดวย
สวนประสมทางการตลาดในมิติชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.282 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Leuschner (2010) การกําหนดทําเลที่ตั้ง
ของเทสโกโลตัส สาขาปนเกลา ซึ่งตั้งอยูในแหลงชุมชน การจราจรสะดวกสบาย มีลานจอดรถที่เพียงพอตอความตองการ ทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจตออาคาร สถานที่ และพึงพอใจตอการมาซื้อสินคาที่เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา อีกทั้งมีการจัดวาง
สินคาโดยแยกหมวดหมูอยางเปนระเบียบ ทําใหงาย และเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคา ทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจตอสินคาที่วางขาย พึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานที่เทสโกโลตัส สาขาปนเกลา ดังนั้นหากลูกคารับรูถึงสวน
ประสมทางการตลาดในมิติดานชองทางการจัดจําหนายที่มากขึ้นแลว ก็จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นตามไปดวย
คุณคาที่ผูบริโภครับรูมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยคาสัมประสิทธิ์
เสนทางมีคาเทากับ 0.847 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Chen and Tsai (2008), และเปนไปตามทฤษฎีของKotler (2004)
เมื่อลูกคาไดเลือกซื้อสินคาแลวรูสึกวาสินคานั้นคุมคากับเงินที่จายไป ทั้งในดานของปริมาณ และคุณภาพ อีกทั้งสินคาของ
เทสโกโลตัสยังสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางคุมคา สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอการใชสินคา
พึงพอใจตอคุณภาพของสินคาที่ซื้อจากเทสโกโลตัส ดังนั้นหากลูกคารับรูถึงคุณคาที่มากขึ้นแลว ก็จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ที่มากขึ้นตามไปดวย
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยคา
สัมประสิทธิ์เสนทางมีคาเทากับ 1.003 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัมพล ชูสนุก และกุสุมา ประไพพักตร (2554), Chen (2012),
and Hasnelly and Yusuf (2012) ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของ Zeithaml (1988) เมื่อลูกคาเขามาเลือกซื้อสินคาที่เทสโกโลตัสเกิด
ความพึงพอใจในคุณภาพ ราคา และปริมาณของสินคาที่วางขายในเทสโกโลตัส อีกทั้งเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของ
พนักงานเทสโกโลตัส รวมไปถึงความพึงพอใจตอสถานที่ของเทสโกโลตัส ในการเลือกซื้อสินคาในครั้งตอ ๆ ไปลูกคาจะ
พิจารณาเลือกซื้อสินคาของเทสโกโลตัสเปนอันดับแรก และจะซื้อสินคาที่เทสโกโลตัสอยางตอเนื่องตอไป นอกจากนี้ยังจะ
แนะนําใหเพื่อนหรือญาติมาซื้อสินคาที่เทสโกโลตัส ถึงแมวาจะมีการลดราคาสินคาที่ถูกกวาจากคูแขง ลูกคาก็จะยังคงซื้อสินคา
ที่เทสโกโลตัสตอไป และจะยังคงเลือกซื้อสินคาที่เทสโกโลตัสตอไปถึงแมวาเพื่อนหรือญาติจะพูดถึงเทสโกโลตัสในเชิงลบ
ดังนั้นหากลูกคามีความพึงพอใจที่มากขึ้นแลว ก็จะสงผลทําใหเกิดความจงรักภักดีที่มากขึ้นตามไปดวย
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ขอเสนอแนะ
1. ควรทําการวิจัยซ้ํา โดยใชกรอบแนวคิดเดียวกันนี้กับธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจคา
ปลีกที่คลายคลึงกับ เทสโกโลตัส เพื่อเปนการยืนยันผลการวิจัย
2. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางในสาขาอื่น ๆ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
การศึกษาในครั้งนี้ทําการศึกษากลุมตัวอยางเฉพาะเทสโกโลตัส สาขาปนเกลาเทานั้น จึงอาจทําใหผลการศึกษายังไมสามารถสื่อ
ความหมายไดในภาพรวมของผูบริโภคทั้งหมด จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการศึกษาจากกลุมตัวอยางอื่น ๆ เพื่อใหทราบถึง
ตอคุณคาที่รับรูของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคาไดครบถวนยิ่งขึ้น
3. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอคุณคาที่รับรูของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา ความจงรักภักดี
ของลูกคาเพิ่มเติม เชน สวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการบริการ ระบบเทคโนโลยี การสื่อสารประชาสัมพันธ เปนตน
โดยนําผลการศึกษาที่ไดไปพัฒนาระบบการขายสินคาของเทสโกโลตัสใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองคุณคาที่รับรู ความพึง
พอใจ ความจงรักภักดีของลูกคา และสอดคลองกับความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด
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