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ปัจจัยด้ านการจัดการลูกค้ าสั มพันธ์ ทมี่ ีอิทธิพลต่ อความภักดีต่อแบรนด์
"เทสโก้ โลตัส" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
MANAGEMENT FACTORS THAT INFLUENCE CUSTOMER LOYALTY
IN BRAND “TESCO LOTUS” OF CONSOMER IN BANGKOK.
วิมลมาศ บัวเพชร1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บ ันการแข่ ง ขัน ระหว่า งอุ ต สาหกรรมห้า งสรรพสิ น ค้า ค้า ปลี ก มี ก าร
แข่งขันกันอย่างรุ นแรงของห้างต่างๆจึงมีการนําเทคนิ คการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ
เก็บรั กษาลู กค้าไว้ให้อยู่กบั เราตลอดไป โดยมีการออกบัตรคลับการ์ ดแต่ท้ งั นี้ ยงั มี
การทกิจกรรมอีกมากมายของ “เทสโก้ โลตัส”
การศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษา
คุ ณลักษณะและความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ รายได้ และอาชีพที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์ เทสโก้
โลตัสในกรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พล
ต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุ งเทพมหานคร 3) ศึกษา
ปั จจัยด้านประสมทางการตลาด (ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ า ย
กิจกรรมส่ งเสริ มทางการตลาด)ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์ เทส
โก้ โลตัสในกรุ งเทพมหานคร 4) ศึกษาปั จจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ฐานข้อมูล
ลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า เทคโนโลยี โปรแกรมทางการตลาด) ที่มีอิทธิ พลต่อความ
ภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุ งเทพมหานครโดยทําการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัสในการทํา
กิจกรรมต่างๆ อาทิ ซื้อสิ นค้าอุปโภค บริ โภค ธุ รกรรมทางการเงิน อื่นๆ จํานวน 400
1

นักศึกษาโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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คน ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ
และ รายได้ต่อเดื อนไม่มีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแต่
สถานภาพที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อแบรนด์เทส
โก้ โลตัส (2) ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การเทสโก้ โลตัส ในด้านความถี่ในการ
เข้าใช้บริ การจํานวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การเหตุผลหรื อสาเหตุที่เลื อกใช้
บริ การรวมทั้งผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การและจุดเด่นของการเป็ นแบรนด์เทส
โก้ที่มีความแตกต่าง ต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(3) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้าและบริ การและด้านการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมทางการตลาด มี ความแตกต่า งกันต่อความภักดี ต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(4) ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในด้านของฐานข้อมูล
ลูกค้า การเก็บรักษาลูกค้าเก่า เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาดมีความแตกต่าง
กัน ต่ อ ความภัก ดี ต่ อ แบรนด์ เทสโก้ โลตัส อย่า งก็ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ดัง นั้น ผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ผู้บ ริ หาร ผู้จ ั ด การ และพนั ก งานที่ ท ํ า งานในอุ ต สาหกรรม
ห้างสรรพสิ นค้า ค้าปลี กขนาดใหญ่ควรมุ่งเน้นในด้านสิ นค้า บริ การและการจัดทํา
โปรโมชัน่ อีกทั้งการมุ่งดําเนิ นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอและควรขยาย
ฐานลูกค้าเก่าให้มากที่สุดเพื่อให้เทสโก้ โลตัสเป็ นแบรนด์ในใจที่ลูกค้าคํานึ งถึงเมื่อ
ต้องการใช้บริ การเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อทํากิจกรรมอื่นๆ
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาด, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, ความภักดี, เทสโก้
โลตัส

Abstract

Nowadays, the retail business is intensive competition, then customer
relationship management is a device to keep long term customer. Tesco Lotus, a big
retail business, has released “Club Card Campaign” for doing CRM activity.
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This research education is quantitative research that is aimed to study the
difference of demographic that affect the Tesco Lotus brand loyalty in Bangkok
area, to study relationship between consumer behavior and loyalty to Tesco brand,
and to study relationship between factors of marketing mix and loyalty to Tesco
brand, and to study factor of customer relationship management that affect to
loyalty to Tesco brand. The population-based study of people living in Bangkok
area 400 randomly who used to use any service in Tesco Lotus. The questionnaire is
device to collect data. The study results are that (1) The different among
demographic factors, gender, age, education, occupation, income, are affected to
Tesco Lotus brand loyalty. However, the difference of place is affect to Tesco Lotus
brand loyalty. (2) The difference of frequency to use service, expense each time,
and reason to use service to Tesco Lotus are affected to are affect to Tesco Lotus
brand loyalty statistically significant. (3) The difference of marketing mix, product,
service, and promotion, are affected to Tesco Lotus brand loyalty statistically
significant. (4) The difference of customer relationship management, database,
customer retention, technology, marketing program, are affected to Tesco Lotus
brand loyalty statistically significant. Therefore the retail business management
should be focused on product, service, and promotion. Moreover customer
relationship management is important device to keep long term customer to create
the first thought brand in customer mind.
Keyword: Marketing mix, Customer Relationship Management, Loyalty, Tesco
Lotus
บทนํา
สภาพเศรษฐกิจหรื อธุ รกิจการเป็ นคนกลางในการจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การใน
ปั จจุบนั มีการแข่งขันสู งและในขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคมีการประหยัดในการใช้จ่ายใน
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สิ นค้า มากขึ้ น จึ ง ต้อ งมี นํา เสนอจุ ด เด่ นในด้า นต่ า งๆ ของตัว เองออกมาเพื่ อดึ ง ดู ด
ผูบ้ ริ โภค ให้ตดั สิ นใจหรื อเลือกเข้าใช้บริ การเป็ นที่เดียวในใจแม้จะมีตวั เลือกให้ลูกค้า
มากมายแต่สุดท้ายแบรนด์ในใจคือ เทสโก้ โลตัส และด้วยการนําเสนอส่ วนประสม
ทางการด้านในด้านราคา สิ นค้า บริ การ ช่องทางการจัดจําหน่าย และกิจกรรมส่ งเสริ ม
ทางการตลาด ที่ มี ก ารนํา มาเป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการดึ ง ดู ด หรื อ เชิ ญ ชวนให้ ผู้บ ริ โ ภค
ตัดสิ นใจง่ายมากขึ้นและในขณะเดียวกันการมองหาลูกค้าใหม่และพยายามการรักษา
ฐานลูกค้าเดิ มไว้เพื่อให้ได้ซ่ ึ งยอดขายสู งสุ ดก็เป็ นไปด้วยความยากมากขึ้นเนื่ องจาก
คู่แข่งรายใหญ่ในธุ รกิ จเดี ยวกันต่างปล่อยกลยุทธ์ทางการแข่งขันมามากมาย ดังนั้น
ทางเทสโก้ โลตัสได้พยายามรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาซื้ อสิ นค้าและบริ การซํ้าโดย
การนําโดยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์เป็ นปั จจัยมาซึ่ งลูกค้าแต่อย่างไรก็ตามการได้มา
ซึ่ งลูกค้าถือเป็ นความยากลําบากแล้วแต่การจะรักษาลูกค้าไว้หรื อการทําให้เกิดการซื้ อ
ซํ้า การเลือกกลับมาใช้บริ การอีกถือเป็ นเรื่ องที่ยากกว่ามาก ดังนั้นหัวข้อการวิจยั จึงมี
การตั้งชื่อเรื่ องดังนี้ : ปั จจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีที่อิทธิ พลต่อความภักดีต่อ
แบรนด์ เทสโก้ โลตัสของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพ รายได้ และอาชี พ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี ข อง
ผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ์/บริ การ ราคา ช่อง
ทางการจัดจํา หน่ า ย กิ จกรรมส่ ง เสริ มทางการตลาด)ที่มี อิทธิ พ ลต่อความภัก ดี ข อง
ผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุ งเทพมหานคร
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4. เพื่อศึกษาปั จจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ฐานข้อมูลลูกค้า การรักษาลูกค้า
เก่า เทคโนโลยี โปรแกรมทางการตลาด) ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อแบ
รนด์ เทสโก้ โลตัสในกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบทางธุ รกิจด้านการเพิม่ จํานวนผูบ้ ริ โภคหรื อผูม้ าใช้บริ การรายใหม่ๆ
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการรักษาฐานผูม้ าใช้บริ การเดิมให้มากลับมาใช้
บริ การด้วยความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุ งการบริ การให้สอดคล้องกับรู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งในธุ รกิจเดียวกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจในการศึกษาหาความรู ้ในด้านการตลาด
ของการดําเนิ น ธุ รกิ จร้ านค้าปลี กหรื อศูนย์จดั จําหน่ ายสิ นค้าขนาดใหญ่ข องเทสโก้
โลตัส
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ อันได้แก่ ลูกค้าที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ลักษณะพฤติกรรมพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดี
ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ส่ วนประสมทางการตลาดอันได้แก่ สิ นค้า/บริ การ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย และกิจกรรมส่ งเสริ มทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้
โลตัส ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ อันได้แก่ ฐานข้อมูลลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า
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เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อความภักดี ต่อแบรนด์เทสโก้
โลตัส ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

-

เพศ

- อายุ

อาชีพ

- รายได้

การศึกษา - สถานภาพ

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนประสมทางการตลาด

-

สิ นค้าและบริ การ
ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย

ความภักดีต่อแบรนด์
เทสโก้ โลตัส
ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

กิจกรรมส่ งเสริ มทางการตลาด

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

-

ฐานขัอมูล
การเก็บรักษาลูกค้า
เทคโนโลยี
โปรแกรมทางการตลาด
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2. แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2547, หน้า 126) สรุ ปว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ที่องค์กรจะต้อง
นํามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้ าหมายด้วยเครื่ องมือ
คอทเลอร์ (Kotler, 2003, p.16) ส่ วนประสมการตลาดเป็ นตัวแปรที่สามารถ
ควบคุ มได้ทางการตลาด หมายถึ ง การสนองความต้องการเป็ นตัวแปรที่สามารถ
ควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อ (4Ps) นั้น ประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
(4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการลูกค้ าสั มพันธ์
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2546) กล่าวว่า การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์มีวตั ถุประสงค์
คือ 1) เพื่อเพิ่มยอดขายสิ นค้า หรื อการบริ การของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าหรื อการบริ การ ทําให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง
สามารถจดจํา และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั และสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั ในระยะ
ยาว 3) เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริ ษทั และสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั
โดยเฉพาะในกรณี ที่บริ ษทั มีสินค้าจําหน่ายหลายสายผลิ ตภัณฑ์ 4) เพื่อให้ลูกค้า
แนะนําสิ นค้าหรื อการบริ การต่อไปยังผูอ้ ื่น เกิดการพูดแบบปากต่อปากในทางบวก
เกี่ยวกับสิ นค้า ซึ่ งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเป็ นแค่คาํ กล่าวอ้างในโฆษณา และเมื่อ
สิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั ถูกโจมตีจากผูอ้ ื่น ลูกค้าชั้นดีของบริ ษทั เหล่านี้ เองก็
จะทําหน้าที่เป็ นกระบอกเสี ยง ในการปกป้ องชื่อเสี ยงของบริ ษทั และสิ นค้าหรื อการ
บริ การของบริ ษทั
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ไกรซิต สุ ตะเมือง (2549) ได้กล่าวว่าการบริ หารจัดการลูกค้าสัมพันธ์คือการ
รักษาลูกค้าให้อยูก่ บั เราโดยใช้เครื่ องมือดังนี้ 1)ฐานข้อมูลลูกค้า 2) การเก็บรักษาลูกค้า
3) เทคโนโลยี และ 4) โปรแกรมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการภักดีต่อแบรนด์
Oliver (1999) กล่า วว่า ความภักดี คือ ข้อผูกพันอย่างลึ กซึ้ งที่จะให้การ
อุปถัมภ์หรื อซื้อซํ้าในสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนเองพึงพอใจอย่างสมํ่าเสมอในอนาคต ซึ่ ง
จะเป็ นลักษณะการซื้ อในตราสิ นค้าเดิ ม หรื อชุ ดของตราสิ นค้าเดิม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนี้ จะได้รับอิ ทธิ พลจากสถานการณ์ ที่มีผลกระทบและศักยภาพของความ
พยายามทางการตลาด
ภาณุ ลิ ม มานนท์ (2548) กล่ าวว่า ความภัก ดี คื อ พันธกิ จที่ ลึก ซึ้ งในการ
กลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อให้การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องในสิ นค้าและบริ การที่ชื่นชอบ
โดยไม่สนใจต่ออิทธิ พลทางสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดที่มีแนวโน้ม
ในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเทสโก้ โลตัส ที่อาศัย
อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้
วิธีคาํ นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ในกรณี ที่ไม่ทราบค่าประชากร (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ, 2548, หน้า 193) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี้
n =Z2pq/ e2 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 384
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) การสุ่ ม
ตัวอย่างโดยสะดวกให้ครบตามจํานวนแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และความแปรปรวนทางเดียว t-test F-test One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณ (MRA) โดยมีการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของคําถามมีค่าเกิน 0.7ดังนี้
ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมีค่า 0.871 ด้านราคามี
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ค่า 0.883 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีค่า 0.825 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่า 0.798
และปั จจัยด้านการจัดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านฐานข้อมูลลูกค้ามีค่า 0.930 ด้าน
การรักษาฐานลูกค้ามีค่า 0.867 ด้านเทคโนโลยีมีค่า 0.857 ด้านโปรแกรมทางการตลาด
มีค่า 0.947
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความภัก ดี ต่อ แบรนด์ เทสโก้ โลตัส แตกต่ า งกัน โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ คื อ
Independent Sample T-test ในกรณี ตวั แปรอิสระ เพศ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณี ตวั แปรอิสระ อายุ ระดับการศึกษา
สู งสุ ด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ซึ่ งพบว่า ปั จจัยด้าน ประชากรศาสตร์
สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสที่แตกต่างกัน แต่
เพศ ระดับ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความ
ภัก ดี ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส แตกต่า งกันโดยสถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ คือ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่ งพบว่า มีความถี่ในการใช้
บริ การที่ แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยในการใช้บริ ก ารห้างเทสโก้ โลตัสต่อครั้ ง
ต่างกัน เหตุผลที่เข้ามาใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัสต่างกัน อิทธิ พลในการเลื อกใช้
บริ การห้างเทสโก้ โลตัสที่แตกต่าง จุดเด่นของแบรนด์เทสโก้ โลตัสที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน แต่ประเภทในการใช้บริ การ
ที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทส
โก้ โลตัสไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 3 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นสิ น ค้า ราคา
สถานที่ และกิ จกรรมการส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันโดยสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
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การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิ ดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ซึ่ ง
พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้าและด้านการส่ งเสริ มการขาย มีมีอิทธิ พล
ต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
ตารางที่ 2
การวิเคราะห์ สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ของ
ตัวแปรอิ สระปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด
(Constant)
สิ นค้ าและบริการ
ราคา
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
โปรโมชั่น
R = .622

ความภักดี
Pearson สิ นค้า
Correlatio ราคา
สถานที่
n
โปรโมชัน่

Unstandardized
Coefficient

t

B

Std. Error

1.435
.233
.074
.008
.427

.262
.067
.077
.063
.055

= .386

Sig.

5.471
3.476
.955
-.131
7.814

S.E.E. = .855

.000
.001
.340
.896
.000

Colinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.393
.322
.469
.541

2.544
3.105
2.132
1.850

F = 61.865 Sig = .000

ความภักดี สิ นค้า

ราคา

สถานที่

โปรโมชัน่

1.000

.480
.761
1.000

.418
.576
.688
1.000

.584
.588
.600
.604
1.000

.512
1.000
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สมมติฐานข้ อที่ 4 ปั จจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันโดยสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิ ดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ซึ่ ง
พบว่า ปั จจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ดา้ นฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการรักษาฐาน
ลูกค้า ด้านเทคโนโลยี และด้านโปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3
การวิเคราะห์ สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ของ
ตัวแปรอิ สระปั จจัยการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์
ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้ า
สั มพันธ์
(Constant)
ฐานข้ อมูลลูกค้ า
การรักษาฐานลูกค้ า
เทคโนโลยี
โปรแกรมทางการตลาด
R = .715

Unstandardized
Coefficient

t

B

Std. Error

.991
.217
.155
.277
.163

.208
.057
.065
.061
.054

= .511

4.759
3.839
2.390
4.566
3.010

S.E.E. = .761
ความ
ภักดี

Sig.
.000
.000
.017
.000
.003

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.368
.331
.368
.384

2.715
3.025
2.720
2.605

F = 102.906 Sig = .000

ฐานข้อมูล

รักษา
ฐาน
ลูกค้า

เทคโนโลยี
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Pearson
Correlation

ความภักดี
ฐานข้อมูล
รักษาฐานลูกค้า
เทคโนโลยี
โปรแกรมทางการ
ตลาด

1.000

.633
1.000

.626
.754
1.000

.650
.704
.709
1.000

.617
.663
.718
.726
1.000

5. อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
อภิปรายตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดี
ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า มีเพียงสถานภาพที่แตกต่าง
กันส่ งผลความต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความ
ภักดี ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันพบว่า มีความถี่ในการใช้บริ การที่แตกต่าง
กัน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยในการใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัสต่อครั้งต่างกัน เหตุผลที่เข้า
มาใช้บ ริ ก ารห้า งเทสโก้ โลตัส ต่า งกัน อิ ท ธิ พ ลในการเลื อกใช้บ ริ ก ารห้า งเทสโก้
โลตัสที่แตกต่าง จุดเด่นของแบรนด์เทสโก้ โลตัสที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดีต่อ
แบรนด์ เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 3 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นสิ น ค้า ราคา
สถานที่ และกิ จกรรมการส่ งเสริ มทางการตลาดที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันพบว่าส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านสิ นค้าและด้านการส่ งเสริ มการขาย มีมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวิลาสิ นี พิมพ์ไพบูลย์ ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความภักดี
ต่อตราสิ นค้า ซึ่ ง พบว่า ปั จจัย ด้า นสิ นค้าคุ ณภาพ ราคาที่ ยอมรั บได้รวมทั้ง กิ จกรรม
ส่ งเสริ มทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า
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สมมติฐานข้ อที่ 4 ปั จจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลต่อความภักดี
ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันพบว่า ปั จจัยด้านการจัดการลูกค้า
สัม พันธ์ ด้า นฐานข้อมู ล ลู ก ค้า ด้า นการรั ก ษาฐานลู ก ค้า ด้า นเทคโนโลยี และด้า น
โปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิ พลในเชิ งบวกต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์
เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบัติการจริง
1. จากผลการศึกษาวิจยั ไม่พบความแตกต่างจากปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่มีผลต่อ
ความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส แต่พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดัง
นั้นผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานที่ทาํ งานในอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสิ นค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ควรมุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทําธุ รกิจหรื อเลือก
สิ นค้าบริ การได้ครอบคลุ มทุกกิ จกรรมเพื่อให้เกิดความถี่และกระตุน้ ให้ลูกค้านึ กถึง
บริ การที่ครบครันในการใช้บริ การ
2. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้าและ
บริ การที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผู้
ประกอบธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนัก งานที่ ท าํ งานในอุ ตสาหกรรม
ห้างสรรพสิ นค้า ค้าปลี กขนาดใหญ่ ควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้ างการซื้ อซํ้าจนกลายเป็ นที่หนึ่งในใจและเลือกใช้บริ การเป็ นที่แรก
เมื่อต้องการซื้ อสิ นค้า บริ การ
3. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดี ต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัส
แตกต่างกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานที่ทาํ งานใน
อุ ตสาหกรรมห้ า งสรรพสิ นค้า ค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ ควรจัดกิ จกรรมการส่ ง เสริ ม
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การตลาดด้านลดราคา หรื อซื้ อ 1 แถม 1 รวมทั้งการแจกโบชัวร์ เพื่อกระตุน้ การจับจ่าย
อย่างต่อเนื่อง เป็ น
4. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ดา้ นฐานข้อมูลลูกค้าที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานที่ทาํ งานในอุตสาหกรรมห้างสรรพสิ นค้า ค้า
ปลีกขนาดใหญ่ ควรจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างง่าย เน้นสะดวกในการกรอกข้อมูลและ
เมื่อมีการรายงานข้อมูลผ่านทางจดหมายหรื อใบเสร็ จใดๆข้อมูลจะต้องถูกต้องและ
อัพเดทเสมอ เป็ นต้น
5. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ดา้ นการรักษาฐาน
ลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผู ้
ประกอบธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนัก งานที่ ท าํ งานในอุ ตสาหกรรม
ห้างสรรพสิ นค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ ควรจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อเป็ นการสะสมแต้มให้
ลูกค้าโดยการบอกสิ ทธิ ประโยชน์ในการใช้บตั รแต่ละครั้งอีกทั้งการสนับสนุ นการลด
ราคาในการจับจ่ายในครั้งถัดไปเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซํ้าๆ เป็ นต้น
6. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ดา้ นเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานที่ทาํ งานในอุตสาหกรรมห้างสรรพสิ นค้า ค้า
ปลีกขนาดใหญ่ ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ วและสามารถลิงค์กนั ทุก
จุดในการใช้บตั รสมาชิก เป็ นต้น
7. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ดา้ นโปรแกรมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกัน ดังนั้น
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนัก งานที่ ท าํ งานในอุ ตสาหกรรม
ห้างสรรพสิ นค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ ควรเน้นการลดราคาในสิ นค้าเฉพาะบุคคลโดย
การจัด ทํา โปรโมชั่นที่ ตรงกับ ความต้องการที่ แท้จ ริ ง ของแต่ ล ะบุ คคลและการจัด
แคมเปญแจกคูปองส่ วนลด เป็ นต้น
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