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การศึ ก ษาเรื่อ งตั ว แบบเส้ น ทาง PLS ส่ งผลต่ อ ความจงรัก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ผู้ ใช้ บ ริก ารไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต ไทย
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตอ่ ความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ต
ในกรุงเทพมหานคร และแนวทางการเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตไทยในกรุงเทพมหานคร
จานวน 814 คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) และการ
พรรณนาข้อมูล
ผลการวิจัย พบว่า การตระหนักรู้ ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมคุณ ภาพสินค้า และคุณภาพบริการของ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ การมอบความไว้วางใจ ต่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความจงรักภักดี
ขอลูกค้า รวมถึงระยะทางจากที่พักห่างกับไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้เป็นตัวแปรกากับระหว่างอิทธิพลของการมอบความ
ไว้วางใจที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตไทย ทางด้านแนวทางการเสริมสร้างความจงรักภักดี
ของลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตไทย ควรพัฒนาคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของสินค้า การกาหนดราคาให้
เป็ นมาตรฐานเหมาะสมในแต่ ละตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์ เพื่อยกระดับให้ เป็ นที่ ยอมรับตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
ควรพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ในการบริหารคลังสินค้า โดยใช้กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในการเพิ่มจานวน
คนกลางเพื่อเป็นการกระจายสินค้า สุดท้ายด้านการส่งเสริมการตลาด ควรเน้นการโฆษณาที่เป็นสากลมากขึ้น
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Abstract
To study the PLS path model that affects the customer loyalty in Hypermarket business in
Thailand. The objectives of this study are factors that has causal relationship with customer loyalty in
Hypermarket business in Bangkok and the ways to develop customer loyalty in Hypermarket business
in Bangkok. The study collected data from 814 hypermarket customers in Bangkok and Structural
Equation Modeling: SEM and descriptive statistics were used to analyze.
The research found that the realization, convenience, quality environment, product and
service of Hypermarket conforms to identity of trust have causal relation with customer’s loyalty.
Moreover, the distance of residents from hypermarket is the variable between the powers of placing
trust towards the customer loyalty in Hypermarket business. For the ways to improve customers’
loyalty in Hypermarket business in Bangkok, Thailand. Firms need to develop the product quality and
safety. Also, determine standard and appropriate pricing for each product position to elevate the
status to be widely accepted internationally. In addition, there needs to be improvement in the
fields of logistics for managing inventory by using strategies in distribution. Moreover, increase
middleman for better product distribution and as for marketing support. Finally, marketing promotion
should focus on advertising that is more universal.
Keywords: Loyalty, Awareness, Hypermarket

บทนา
ในสภาพแวดล้อมการขยายตัวและการแข่งขันของภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ สังคม แนวคิดทางธุรกิจนั้นให้
ความสาคัญต่อการดารงอยู่ของธุรกิจการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการตลาด
รวมถึงการสร้างความแตกต่างสู่ความเป็นเลิศของภาคธุรกิจ บทบาทสาคัญในการสร้างความสาเร็จทางการตลาด มาจาก
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภค วิถี ชีวิ ต ที่ ป รับ เปลี่ ย นตามโลกาภิ วั ต น์ ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ท าให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน (Aslzer, 1991)
การดาเนินงานธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น มีความเป็นสากลมากขึ้น ธุรกิจค้าปลีก
เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคแห่งระบบการค้าเสรีที่มีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการโดยมีการยกเว้นหรือลดหย่อนการเก็บภาษีศุลกากรและข้อจากัดทางการค้า รวมถึงเปิด
โอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร แรงงาน ทุน เทคโนโลยีและสารสนเทศตลอดจนองค์ความรู้ระหว่างกันได้อย่างเสรี
นอกจากนั้นยังมีการรวมตัวของกลุ่มประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มประเทศของตนมากยิ่งขึ้น
การศึกษากระบวนการที่เน้นอิทธิพลความจงรักภักดีลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยมีรูปแบบใหม่ ธุรกิจค้าปลีกต้องทาความ
เข้าใจจากวิธีการและเหตุผลที่ลูกค้าเลือกที่จะจงรักภักดีต่อธุรกิจค้าปลีก พิจารณาจากจานวนผู้มาใช้บริการทาให้สามารถ
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จัดการในการกาหนดโปรแกรมการตลาดที่ ดีขึ้น ถ้าผู้บ ริโภคมี ความพึ งพอใจกั บ การใช้บ ริการธุรกิ จค้าปลีก ภายใต้
ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง คุณค่าตราสินค้าเป็นเหตุผลสาคัญที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้ บริการ และ
นาไปสู่การเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในที่สุด (Lassar, Mittal & Sharma 1995)
ระบบการดาเนินงานธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น มีความเป็นสากลมากขึ้น ธุรกิจ
ค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นับตั้งแต่บทบาทในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่
ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเป็นแหล่งสร้างการจ้างงานและแหล่งที่สร้างรายได้ที่สาคัญ นอกจากนี้ยังเป็นธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ธุรกิจค้าปลีกกาลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการ
แข่งขันอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกซื้อสินค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเป็น
แบบดั้งเดิม โดยพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคมีความแตกต่างจากการเลือกซื้อสินค้าที่ทันสมัย ซึ่งพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าที่ทันสมัยนอกเหนือไปจากรายการที่ซื้อเพียงสาหรับการบริโภค ปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าลูกค้า
จะพิจารณาถึงคุณสมบัติและประโยชน์ Phillips (1966) สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคไทยมีแนวโน้มที่จะมองชีวิตด้วยความ
สนุ ก สนาน มี ค วามสุ ข และไม่ ต้ อ งด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งจริ ง จั ง มากเกิ น ไปแม้ ใ นการท างาน (Warner, 2003 )
Chetthamrongchai และ Davies (2000) พบว่า การเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคไทยมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าด้วยเหตุผลของ
ความพึงพอใจ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เป้าหมายของการบริหารธุรกิจค้าปลีกแบบไฮเปอร์มาเก็ต
ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงคือการรักษาลูกค้าในปัจจุบัน (Babin & Attaway, 2000) ความ
จงรักภักดีของลูกค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและมีการพัฒนาสร้างความได้เปรียบเพื่อการแข่งขัน
อย่ า งยั่ งยื น (Wrightand & Sparks, 1999) นั ก การตลาดมี ค วามสนใจในแนวคิ ด ด้ า นความจงรั ก ภั ก ดี เพราะความ
จงรักภั กดีในตราสินค้าเป็นสิ่งวัดในการจูงใจให้ลูกค้า มาใช้บริการ (Lau & Lee, 1999) มีการวิจัยโดยมุ่งศึกษาความ
จงรักภักดีต่อธุรกิจค้าปลีก การศึกษากระบวนการที่เน้นอิทธิพลความจงรักภักดีลูกค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยมีรูปแบบใหม่
ซึ่งการค้าปลีกต้องทาความเข้าใจจากวิธีการและเหตุผลที่ลูกค้าเลือกที่จะจงรักภักดีต่อธุรกิจค้ าปลีก พิจารณาจากจานวน
ผู้มาใช้บริการทาให้สามารถจัดการในการกาหนดโปรแกรมการตลาดที่ดีขึ้น ถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจกับการใช้บริการ
ธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง ทั้งที่การบริการที่ได้รับนั้นมีความใกล้เคียงกัน คุณค่าตราสินค้าเป็น
เหตุผลสาคัญที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการ และนาไปสู่การเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของ
ผู้บริโภคในที่สุด (Lassar, Mittal & Sharma 1995) การตระหนักรู้ในตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งส่งผลให้
ธุรกิจค้ าปลีก ไฮเปอร์ม าร์เก็ตเป็ นที่ นิย มและมีการใช้บ ริการที่แ ตกต่ างกัน ภาพลั กษณ์ ของร้านค้าจะถูก กาหนดโดย
ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับคุณภาพของการทางานของร้านและคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค Martineau (1958) และ
Mazursky & Jacoby (1986) กล่ า วว่ า หมายถึ ง สิ่ งแวดล้ อ มภายนอก เช่ น การตกแต่ งภายนอกและภายใน การ
ออกแบบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และระดับราคาที่สามารถใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีก ในทานอง
เดี ย วกั น นัก วิจั ยบางท่ านให้ ข้อ สังเกตว่ า ภาพลั กษณ์ ของร้ านที่ ป ระกอบด้ วย ลั กษณะสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
บรรยากาศ การบริ ก ารและคุ ณ ภาพสิ น ค้ า (Baker, Parasuraman, Grewal & Voss, 2002; Grewal, Krishnan &
Borin, 1998; Chang & Wang, 2014) กล่ าวว่ า ปั จจั ย แวดล้ อ มและสั งคมที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ ผู้ บ ริ โภคในการหาข้ อ สรุ ป
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของร้าน บรรยากาศ การออกแบบของร้าน และปัจจัย
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ทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ในคุณค่าของสินค้าและการตั้งใจซื้อ (Chang & Wang, 2014) ภาพลักษณ์ยังสามารถ
ใช้ในการคาดการณ์ความจงรักภักดี ที่มีต่อร้านค้า (Park, 1973; Chang & Wang, 2014) อย่างไรก็ตามการดาเนินธุรกิจ
กับสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างมากส่งผลให้ธุรกิจจะประสบความสาเร็จ
ธุรกิจประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นหนึ่งในประเภทของการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญและมี
แนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อีกทั้งยังส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศและสังคม และพฤติกรรมการเลือกบริโภคของคนในสังคมเพื่อสนองความ
ต้องการและสนองความพึงพอใจ จากภาวะการแข่งขันในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดกาลังซื้อ
ของผู้บริโภคได้มากที่สุดแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เน้นความสะดวกสบายประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกันมากขึ้น สาหรับประเทศไทยมีการนามาประยุกต์ไฮเปอร์มาร์เก็ตใช้
ชื่ อ เรี ย กว่ า ซู เปอร์ เซ็ น เตอร์ ได้ แ ก่ โลตั ส ซู เปอร์ เซ็ น เตอร์ และบิ๊ ก ซี ซู เปอร์ เซ็ น เตอร์ เป็ น ต้ น การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
ประชาชนต้องใช้จ่ายในที่เพิ่มขึ้น โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นด้านอื่นลงและต้องยอมรับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตได้นากลยุทธ์การจาหน่ายสินค้าในราคาถูกจนถึงถูกที่สุด จึงสามารถดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อ
สินค้าและบริการได้มากขึ้น รูปแบบการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไป ทั้งนี้การตอบสนองเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
มาใช้บริการ ซึ่งธุรกิจค้าปลีกต้องทาให้ลูกค้ารับรู้คุณภาพของสินค้าและการให้ต่างจากคู่แข่ง (Alan & Kabaday, 2014)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีของลูกค้า
ผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทยประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตการศึกษาในปัจจุบันเป็นขั้นตอนสาคัญในการสร้างความเข้าใจใน
เรื่องความจงรักภักดีลูกค้าใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ต การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนาเสนอปัจจัยต่างๆที่นาไปสู่ความ
จงรักภักดีต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตและแนวทางการเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจั ยมุ่งสนใจไปที่
ธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายการกากับ ควบคุมและดูแลระบบ
การค้าปลีก เพื่อพัฒ นาระบบค้าปลีกของไทยให้เป็นระบบที่เข้มแข็งอันจะส่งเสริมต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์
เก็ตในกรุงเทพมหานครบนตัวแบบเส้นทางกาลังสองน้อยที่สุด
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า ผู้ใช้บริการธุรกิจผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เ ก็ต
ในกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาเฉพาะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) หรือซูเปอร์
เซ็ น เตอร์ (Super Center) ที่ ตั้ ง อยู่ ในประเทศไทย ได้ แ ก่ บิ๊ ก ซี (Big C) และเทสโก้ โลตั ส (Tesco Lotus) ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น
นิยามศัพท์
ไฮเปอร์มาร์เก็ต หมายถึง เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ มุ่งกลุ่มลูกค้ารายได้ต่าถึงปานกลาง มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่
10,000-15,000 ตารางเมตร สิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ยเป็ น กลุ่ ม สิ น ค้ า ซี และดี เน้ น ราคาถู ก มี ร ะบบศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า
(Distribution Center) ผู้ผลิต หรือ Suppliers ที่ประสงค์จะวางสินค้าจาหน่ายในร้านค้าประเภทนี้จะต้องไปติดต่อที่
ศูนย์จัดซื้อและแจกจ่ายที่กรุงเทพฯ ต้องผ่านกระบวนการบริหารจัดซื้อและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดจนเงื่อนไขที่ร้านค้า
ประเภทนี้วางเอาไว้ ได้แก่เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต หมายถึง เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับชื่อของไฮเปอร์มาร์เก็ต ในความทรงจาของ
ลูกค้าที่สามารถจะรับรู้ในเชิงบวกต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต และจดจาลักษณะของไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้ การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์
มาร์เก็ต มีความ เกี่ยวข้องกับโอกาสที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทาให้ลูกค้าจดจาได้ ดังนั้นการตระหนักรู้ของลูกค้าต่อไฮเปอร์มาร์
เก็ต ลูกค้าจะความสามารถแยกแยะะไฮเปอร์มาร์เก็ต แต่ละแห่งได้ โดยเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต ของคู่แข่ง ในทางตรงกัน
ข้ามภาพลักษณ์ของไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นวิธีการที่กาหนดไว้ในใจของลูกค้า เป็นคุณสมบัติการทางานตามการรับรู้ของ
ลูกค้า (เช่น ความสะดวกสบายสิ่งอานวยความสะดวกที่จอดรถและบริการที่มีคุณภาพ) รวมทั้งกลิ่นอายของคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยา (เช่น เทคนิคการขายและบรรยากาศ)
อัตลักษณ์ หมายถึง ขอบเขตที่ผู้ซื้อพบว่าตนเองเป็นบุคคลที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้ออกแบบเพื่อตอบสนองให้ตรง
ตามความต้องการ ภาพลักษณ์เหมาะสมกับตนเองและตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ร้านค้าหรือไฮเปอร์มาร์เก็ต
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต มีบทบาทสาคัญในการช่วยเรื่องความจาของลูกค้า รูปแบบความเกี่ยวเนื่อง
ของภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากกลุ่มคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับตราสินค้า การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์
เก็ตเป็นความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่ในความคิดของลูกค้า การแสดงถึงความสามารถที่ทาให้ลูกค้า
จดจาชื่อและลักษณะไฮเปอร์มาร์เก็ต การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตมีความสัมพันธ์กับลักษณะไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็น
จุดสนใจในความคิดลูกค้า ดังนั้น การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตอาจได้รับผลกระทบโดยการจดจาไฮเปอร์มาร์เก็ตใน
มุมมองลูกค้าและการระลึกถึงการแสดงลักษณะไฮเปอร์มาร์เก็ต การจดจาไฮเปอร์มาร์เก็ตแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ลูกค้าที่สามารถจะแยกไฮเปอร์มาร์เก็ตหนึ่ง (เช่น ลักษณะพิเศษของไฮเปอร์มาร์เก็ต)ไฮเปอร์มาร์เก็ต ออกจากไฮเปอร์มาร์
เก็ตคู่แข่ง การระลึกถึงไฮเปอร์มาร์เก็ตมีความสอดคล้องกับระดับความสามารถของลูกค้าที่ได้กลับมาจากไฮเปอร์มาร์เก็ต
ซึ่งการตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตมีบทบาทสาคัญในการวัดคุณค่าและจัดการคุณสมบัติไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยมีสาม
เหตุผล ประการหนึ่งคือ ลูกค้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับไฮเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่ลูกค้าคิดว่าการซื้อสินค้ามีความสาคัญการเพิ่ม
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การตระหนักรู้ถึงชื่อไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตจะนาไปรวมกับการตัดสินใจของลูกค้า
เป็นสิ่งสาคัญ สาหรับผู้ดาเนินธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต การตัดสินใจเป็นบทบาทสาคัญ ในการต่อรองการเลือกใช้บริการ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตของลูกค้า (Finn & Louviere, 1996)
Morgan & Hunt (1994, p. 23) กล่ า วว่ า ความไว้ ว างใจมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ งในการก าหนดลั ก ษณะ
ข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กรความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็นจริงเมื่อคนจานวนหนึ่งเกิด
ความเชื่อมั่นโดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ(Reliability) และความซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ และจิตวิทยา มูร์แมน เดสช์แพนด์
และซอลท์แมนกล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความ
เชื่อมั่น ซึ่งมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่าง
การใช้บริการอยู่นั้น ความเชื่อมั่นดังกล่าวจะเกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคพิจารณาผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ คือ
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด และมีความซื่อสัตย์จริงใจอย่างสูง
อัตลักษณ์ เป็นขอบเขตที่ผู้ซื้อเห็นว่าตนเองเป็นลูกค้าที่ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตออกแบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการลูกค้า งานวิจัยเกี่ยวกับความสอดคล้องความเหมาะสมด้านบุคลิกภาพของลูกค้าได้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะมี
ความเหมาะสมกับสินค้าหรือร้านค้า (ตรงกับระหว่างภาพของผู้ใช้ตราสินค้าและภาพตนเองของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริง)
มีอิทธิพ ลทางบวกต่อความหลากหลายของพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นทัศนคติต่อตราสินค้า ความจงรักภักดี ความ
พึงพอใจและตราสินค้า (Bauer et al., 2006)
ผู้บริโภคจะมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่มีต่อตราสินค้านั้นๆ
ในกรณีที่มีความไว้วางใจมากก็จะมีความจงรักภักดีมาก และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นค่อนข้างน้อย แต่ใน
กรณีที่มีความไว้วางใจก็จะมีความจงรักภักดีน้อย และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นในการค้นคว้าปัจจุบัน ความ
ไว้วางใจเป็นดังแรงต้านทานในการเปลี่ยนความชอบไปซื้อสินค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตอื่นซึ่งจะช่วยเพิ่มความจงรักภักดีต่อ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Newman & Werbel, 1973; Pritchard et al., 1999; Woodside et al., 1980)
Martineau (1958, p.36) เป็นผู้นาแนวคิดเรื่องภาพลักษณ์มาประยุกต์ใช้เป็นครั้งแรกสิง่ ที่ลูกค้ากาหนดไว้ในใจ
โดยมีบางส่วนอิงจากคุณสมบัติตามหน้าที่และคุณสมบัติทางด้านจิตใจ” ซึ่งภาพลักษณ์ของไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้รวมถึง
คุณสมบัติทางลักษณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้ารู้สึกถึงไฮเปอร์มาร์เก็ตมีความแตกต่างจากไฮเปอร์มาร์เก็ตอื่น คุณสมบัติ
ตามหน้าที่โดยมีการการจัดแบ่งตามสินค้า โครงสร้าง ทาเลที่ตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าด้านราคาและการบริการที่
ลูกค้าสามารถจะเปรียบเทียบกับไฮเปอร์มาร์เก็ตค้าอื่น โดยไม่มีข้อโต้แย้งกับคุณ สมบัติทางด้านจิตใจแสดงให้เห็นถึง
คุณสมบัติพิเศษของไฮเปอร์มาร์เก็ต
ความจงรักภักดี หมายถึงความซื่อสัตย์ ซึ่งความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อการซื้อสินค้านั้นซ้า ความ
จงรักภักดีของลูกค้าไม่เพียงแต่สร้างรายได้และกาไรแต่ยังทาให้บรรลุผลประโยชน์อื่นๆ เป็นกระบวนการในการได้ลูกค้าที่
ซื่อสัตย์และสามารถสนับสนุนสินค้าและบริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต Pearce (1997, p.1 – 31) กล่าวว่า ลูกค้าที่มีค่าต่อ
ธุรกิจมากที่สุด คือ ลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอย่างมาก Kotler & Keller (2009) กระบวนการซื้อซ้าคือ
ความภักดีต่อตราสินค้าซึ่งเป็นประโยชน์สาหรับองค์กรที่จะอยู่ในการแข่งขัน วรรณกรรมทางการตลาด กล่าวว่า ความ
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ภักดีคือความผูกพันโดยรักษาลูกค้าที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสินค้าหรือผู้ให้บริการเมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกอื่นๆ
สร้างทัศนคติที่ดีส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อซ้าในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการสร้างคุณค่าสาหรับ
ลูกค้าที่ภักดีเป็นผลกาไรขององค์กร ในระบบธุรกิจผลงานที่ผ่านวงจรที่ได้รับการส่งเสริมโดยลูกค้า ส่วนแบ่งตลาดและ
เพิ่มรายได้เป็นผลมาจากการรักษาลูกค้าที่ภักดีที่ ทาให้การซื้อซ้า และการแนะนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายขององค์กรลดลง
เนื่องจากไม่มีงบประมาณจะใช้ความพยายามเพื่อสร้างลูกค้าใหม่นาไปสู่การเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของพนักงานที่เป็นผลจาก
กาไรในเชิงบวกในความพึงพอใจและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในทางกลับกันจะเพิ่มการเก็บรักษาลูกค้ าปัจจุบันที่มีอยู่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

Awareness

Convenience

Environment
Self-congruity

Commitment

Product Quality
Distance
Service Quality

ตัวแปรกากับ
( Moderator
Variable)

Loyalty
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วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นตัวหลัก และการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นตัว
รอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งแบบสอบถามการกาหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยใช้มาตราไลเกิร์ต 5
ระดับ ผลการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นสูงมากเท่ากับ 0.8178 ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป (Cronbach, 2003) และแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล จากลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตไทยในกรุงเทพมหานคร จานวน 814 คน คานวณ
ตัวอย่างโดยใช้สูตร Cochran, W. G., 1977 เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานครได้แก่ บิ๊กซีและ
เทสโก้โลตัสจานวน 22 แห่ง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้นได้ใช้วิธีก ารสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi–stage
Sampling) ดังนี้ (Cochran, W. G., 1977) ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)
ด้วยวิธีการจับฉลาก จานวนไฮเปอร์มาร์เก็ตได้แก่ บิ๊กซี และเทสโก้โลตัสในกรุงเทพมหานครจานวน 22 แห่ง ขั้นตอนที่ 2
ในแต่ละกลุ่ม ทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวกด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานครและเทคนิคการวิเคราะห์โมดล
สมการโครงสร้าง
ผลการศึกษา
จากการทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต บนตัวแบบเส้นทางกาลังสองน้อยที่สุด (Partial Least Squares Path Modeling: PLS Path
Modeling) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมดลสมการโครงสร้าง จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดี
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อยืนยันในตัวแปรสามารถเขียนในรูปของโมเดลที่ใช้ใน การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป WarpPLS version 3.0 ได้ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป WarpPLS version 3.0 ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในกรุงเทพมหานคร

จากภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตที่พัฒนาขึ้น เมื่อพิจารณาในส่วนของโมเดล การวัด (Measurement Model) พบว่า ในแต่ละ
องค์ประกอบของตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทยประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การตระหนัก (Awareness) ความสะดวกสบาย (Convenience) สิ่งแวดล้อม (Environment)
คุณ ภาพตัวสิน ค้า (Product Quality) และคุณ ภาพบริการ (Service Quality) ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ (Selfcongruity) และการมอบความไว้วางใจ (Commitment) และความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย
(Loyalty) ต่ างมี ค วามตรงเชิ งเสมื อ น (Convergent Validity) เนื่ อ งจากค่ า ความเชื่ อ มั่ น เชิ งโครงสร้ า ง (Construct
Reliability: ρc) หรืออาจเรียกว่าความเชื่อมั่นเชิงประกอบ (Composite Reliability: ρc) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.792 ถึง
0.876 ซึ่งผ่านเกณฑ์คือมากกว่า 0.60 (Hair et al., 2010) ถึงแม้ว่าค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของการผันแปรที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: ρv) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.420 ถึง 0.593 ซึ่งมี
บางค่าได้แก่ 0.420, 0.434 และ 0.476 ไม่ผ่านเกณฑ์คือมากกว่า 0.50 ก็ตาม แต่กระนั้นให้พิจารณาจากค่าน้าหนัก
ปัจจัย (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.491 ถึง 0.999 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) แทน (Kline, 1994) โดย
Hatcher (1994) ได้กล่าวว่า บ่อยครั้งที่ค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของการผันแปร
ที่สกัดได้จะมีค่าต่ากว่า 0.50 เมื่อเป็นเช่นนี้ให้พิจารณาที่ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability: ρc)
ซึ่งควรมากกว่า 0.60 รวมกับค่าน้าหนักปัจจัย (Factor Loading) ซึ่งควรมีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) แทน
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความจงรักภักดีลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทยประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต
บนตัวแบบเส้นทางกาลังสองน้อยที่สุด ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตมี
ความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีโดยผ่านการมอบความไว้วางใจ (IE=0.150) 2) ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อม
คุณภาพตัวสินค้า และคุณภาพบริการของไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีโดยผ่านความ
สอดคล้ อ งของอั ต ลั ก ษณ์ แ ละการมอบความไว้ ว างใจ (IE=0.032, 0.025, 0.036 และ 0.028 ตามล าดั บ ) 3) ความ
สอดคล้องของอัตลักษณ์ของลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความจงรักภักดี
โดยผ่านการมอบความไว้วางใจ (IE=0.181) 4) การมอบความไว้วางใจมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความจงรักภักดีโดยผ่าน
ความสอดคล้องของอัตลักษณ์และการมอบความไว้วางใจ (DE=0.660) และ 5) ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากที่พัก
ห่างกับไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้กับการมอบความไว้วางใจร่วมส่งผลต่อความจงรักภักดี (ME=-0.080)
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ พบว่า ตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก
ไทยประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตมีความตรง (Validity) (Joreskog & Sorbom, 1993) เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกาลัง
สอง (R2) เท่ากับ 0.436 หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 (0.436x100) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 40 ขึ้นไป ย่อมถือได้ ว่าตัวแบบ
เส้นทาง PLS ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีความสามารถในพยากรณ์ความจงรักภักดีลกู ค้าผูใ้ ช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทยได้ดีและยอมรับ
ได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในตัวแบบเส้นทาง PLS
ตัวแปรเผล
SC

Cm

Ly

*P<0.05

อิทธิพล
DE
IE
TE
DE
IE
TE
ME (D)
DE
IE
TE
ME (D)

Cv
0.179*
0.179*
0.325*
0.070*
0.325* 0.070*

Ev
0.139*
0.139*
0.055*
0.055*

ตัวแปรเหตุ
PQ
0.200*
0.200*
0.079*
0.079*

0.150* 0.032*
0.150* 0.032*

0.025*
0.025*

0.036*
0.036*

Aw

SQ
0.155*
0.155*
0.061*
0.061*
0.028*
0.028*

SC

Cm

R2
0.296

0.393*
0.352
0.393*
-0.025
0.660*
0.181*
0.436
0.181* 0.660*
-0.080*
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ในแต่ละองค์ประกอบของตัวแบบเส้นทาง PLS ความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทยประเภท
ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อม คุณภาพ
สิน ค้ า และคุ ณ ภาพบริก าร ความสอดคล้อ งของอัต ลัก ษณ์ การมอบความไว้วางใจ และความจงรักภั ก ดี ของลูก ค้ า
ผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย ถ้าลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตเกิดการตระหนักรู้ได้รับความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อม
ตัวสินค้าหรือบริการมีคุณภาพที่ดี เห็นว่าความสอดคล้องของอัตลักษณ์ หรือมอบความไว้วางใจมาก มี แนวโน้มที่จะ
จงรักภักดีต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตมาก อีกทั้งยังพบว่าลูกค้าที่อยู่ใกล้กับไฮเปอร์มาร์เก็ต ถ้ามีความไว้วางใจมากย่อมจงรักภักดี
ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตมากด้วย
สรุปได้ว่า ลูกค้าผู้ใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตเกิดการตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตจากความคิดของลูกค้า ที่
สามารถจดจาถึงชื่อและลักษณะของไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยผ่านการมอบความไว้วางใจ ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อม
คุณภาพตัวสินค้า และคุณภาพบริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ (Chang & Wang, 2014) พบว่า
ลู ก ค้ า เกิ ด การตระหนั ก รู้ ด้ า นลั ก ษณะต่ า งๆทางกายภาพมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องร้ า นค้ า ปลี ก บรรยากาศ
การออกแบบ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในคุณค่าของตราสินค้าและการตั้งใจซื้อ ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ หรือมอบ
ความไว้วางใจได้มาก ซึ่งความไว้วางใจเป็นปัจจัยสาคัญที่นาสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นสิ่งที่ลูกค้าเชื่อใจ เชื่อใน
คุณ สมบัติที่พึงประสงค์ของสินค้าและบริการที่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต มอบให้ซึ่งความไว้วางใจกับ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้นาไปสู่
ความความจงรั ก ภั ก ดี (Fullerton, 2003, 2005; Rauyruen & Miller, 2007) (Aqueveque ฿ Ravasi, 2006) มี
แนวโน้มที่จะจงรักภักดีต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตมาก พบว่า ความจงรักภักดีของลูกค้า เกิดจาก การตระหนักรู้ การรับรู้
การปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการบริก ารและความไว้วางใจ ซึ่งผ่ านสอดคล้อ งของอั ต ลั กษณ์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
Kaffashpor & Kashani (2006); Cameli & Cohen (2001); Yi & Gong (2008) และ Wulee, Ching, Wu, & Huang
(2008) อีกทั้งยังพบว่าลูกค้าที่มีพื้นที่ใกล้กับไฮเปอร์มาร์เก็ต ถ้ามีความไว้วางใจมาก ย่อมจงรักภักดีต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต
มากด้วย ความสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Vaishali & Amit (2015) พบว่า ในเขตพื้นที่ที่ต่างกันมีผลต่อจานวนของ
การใช้งาน มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวก ลูกค้าที่มีศักยภาพของร้านค้าปลีกคืออยู่ในเขตพื้นที่ที่ลูกค้าพักอาศัย
ทาให้ เกิด ความไว้วางใจของลู กค้ าเนื่ องจากประสบการณ์ ความเชื่ อถื อและความคุ้ม ค่าส่ งผลต่ อความจงรักภั กดี ต่ อ
ร้านค้าปลีก
แนวทางการเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตาม
หลัก 4P ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ควรพัฒนาคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของสินค้า ด้านราคากาหนดราคา
ให้เป็นมาตรฐานเหมาะสมในแต่ละตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายควรพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ในการบริหารคลังสินค้า โดยใช้กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เพิ่มจานวน
คนกลางเพื่อเป็นการกระจายสินค้า ทากลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ หลายประเทศได้ให้ความสาคัญและมุ่ง
พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการขายสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศ ด้านการส่งเสริม
การตลาดเน้นการโฆษณาที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ธุรกิจและตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความจงรักภักดีในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนเวท ช้างวิเชียร และกุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ (2557) จาก
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การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเมกก้าบางนาของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคได้ให้ความสาคัญ กับ
ส่วนผสมการตลาดในระดับมากทุกด้าน
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
การดาเนินงานของไฮเปอร์มาร์เก็ต สามารถทาให้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นประโยชน์สาหรับนักการตลาดสามารถทาความเข้าใจการตัดสินใจของผู้บริโภคและตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด ซึ่งควรให้ความสาคัญกับปัจจัยได้แก่
การตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต การมอบความไว้วางใจ ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อม คุณภาพตัวสินค้า คุณภาพ
บริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต ความสอดคล้องของอัตลักษณ์และการมอบความไว้วางใจ เพื่อสร้างและการรับรู้สู่สายตาของ
ลูกค้า ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยการเพิ่มการตะหนักรู้ต่อของ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความประทับใจในการได้รับบริการที่ผ่านมา ความสวยงามของการตกแต่ง
ภายในและภายนอกอาคารของไฮเปอร์มาร์เก็ต ความมีชื่อเสียงของไฮเปอร์มาร์เก็ต (การรู้จักลักษณะของไฮเปอร์มาร์เก็ต
ความทันสมัยของไฮเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ตควรมีความเอาใจใส่และให้ความมั่นใจกับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ให้มาก
ขึ้นมีผลต่อการใช้บริการ ควรพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของไฮเปอร์มาร์เก็ต พบว่า ภาพลักษณ์ของไฮเปอร์มาร์เก็ต ผ่าน
ความสะดวกสบาย คุณภาพบริการ สิ่งแวดล้อมต่าง ส่วนคุณภาพตัวสินค้าควรพัฒ นา อย่างต่อเนื่อง และสินค้าของ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตมีการรับประกันเพิ่มเติม สินค้าของไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้มีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อให้
ลูกค้าหาซื้อสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจของลูกค้า ความสอดคล้องของอัตลักษณ์
กระตุ้นภาพลักษณ์ของลูกค้า คิดว่าภาพลักษณ์ไฮเปอร์มาร์เก็ตมีความเหมาะสมกับการสามารถแยกลักษณะของลูกค้า
ที่มาซื้อสินค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ต ตามอัตลักษณ์ของลูกค้าแต่ละบุคคล ดังนั้น ควรสร้างและรักษาภาพลักษณ์โดยการให้
ลูกค้าสามารถจดจาลักษณะที่ดีของไฮเปอร์มาร์เก็ตได้ มีการจัดสร้างประวัติลูกค้าประจาและสร้างการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดเพื่อเพิ่มความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของลูกค้าควรสร้างสัญลักษณ์ของไฮเปอร์มาเก็ตที่มี ความสอดคล้องกับ
แนวคิดของลูกค้า การมอบความไว้วางใจถ้ามีไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งอื่นที่ไม่แตกต่างกับไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือดีเทียบเท่ากับ
กับไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ลูกค้าใช้บริการจะซื้อสินค้าที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งเดิม รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ครอบคลุมสิ่งที่
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต้องการมากที่สุด ทั้งนี้เพือ่ ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสร้างความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น สามารถนามาใช้สาหรับวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมทางการตลาด ในการดาเนินงานของไฮเปอร์มาร์เก็ตควรใช้
เครื่องมือติดต่อทางตลาดแตกต่างกันเพื่อสร้างและเพิ่มความจงรักภักดีลูกค้ากับไฮเปอร์มาร์เก็ตไปสู่สายตาของลูกค้าหรือ
เรียกว่าเพิ่มการตระหนักรู้ต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตและความเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกค้า การบริหาร
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ควรคานึงถึงภาพลักษณ์ของไฮเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกระตุ้นความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของลูกค้าและ
อธิบายถึงความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความจงรักภักดีกับ ไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งถ้าลูกค้า
พบความเหมาะสมระหว่ า งภาพลั ก ษณ์ ข องไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต และภาพลั ก ษณ์ ข องลู ก ค้ า ซึ่ งมี ค วามประทั บ ใจต่ อ
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ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดังนั้น การจัดการองค์ประกอบไฮเปอร์มาร์เก็ตควรสร้างและรักษาภาพลักษณ์ โดยการจัดสร้างประวัติ
ลูกค้าประจาและสร้างการติดต่อสื่อสารทางการตลาดและสามารถเพิ่มความเหมาะสมกับบุคลิกของลูกค้า และควรสร้าง
สัญ ลักษณ์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของความจงรักภั กดีลูกค้าควรมีการปรับปรุงรูปแบบความ
จงรักภักดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะทางจากที่พักห่างกับไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้
เป็นตัวแปรกากับระหว่างอิทธิพลของการมอบความไว้วางใจที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกไทย
ดังนั้นปัจจัยด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการกระจายสินค้า
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและเติมเต็มช่องว่างทุกความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่
มีคุณภาพ ราคาที่คุ้มค่า การบริการที่ดีเป็นกลยุทธ์ที่ดึงความสนใจและสร้างความพึงพอใจจากลูกค้าได้ และโอกาสจาก
การเปิดการค้าเสรี AEC ทาให้ธุรกิจค้าปลีกไทยมีศักยภาพ ในการศึกษานี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้ส่วนของ
ร้านค้าปลีกเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการวัดที่ดีขึ้นและการติดตามของส่วนของร้านค้าปลีกที่อาจนาไปสู่ทราบดีกว่าการ
ตัดสินใจเช่นในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเป็นประโยชน์สาหรับนักการตลาดในการสร้างส่วนของร้านค้าปลีกและเข้าใจการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องด้วยสภาพการแข่งขันและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกควรมีการศึกษาเพิ่มเติม งานวิจัยในอนาคตถูกต้องการเพื่อระบุแต่ละองค์ประกอบ
ของสภาพแวดล้อมของไฮเปอร์มาร์เก็ต ควรมีการศึกษาถึงธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ประเภทอื่น ๆ ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างจังหวัด ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความจงรัก ภักดี
ของมีก ารศึ ก ษาครอบคลุม เรื่อ งอื่น ให้ ม ากขึ้น เช่ น คุ ณ ค่ าตราสิน ค้า คุ ณ ภาพการบริก าร อาจมี ก ารปรับ ตั วแปรใน
การศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไป
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