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ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ทีม่ีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์  

"เทสโก้ โลตัส"  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

MANAGEMENT FACTORS THAT INFLUENCE CUSTOMER LOYALTY  

IN BRAND “TESCO LOTUS” OF CONSOMER IN BANGKOK. 

 วมิลมาศ บวัเพชร1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2  

 บทคัดย่อ  

ปัจจุบันการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกมีการ

แข่งขนักนัอย่างรุนแรงของห้างต่างๆจึงมีการนาํเทคนิคการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อ

เก็บรักษาลูกค้าไวใ้ห้อยู่กบัเราตลอดไป โดยมีการออกบตัรคลับการ์ดแต่ทั้งน้ียงัมี

การทกิจกรรมอีกมากมายของ “เทสโก ้โลตสั” 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

คุณลกัษณะและความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ รายได ้และอาชีพท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์ เทสโก ้

โลตสัในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตสัในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษา

ปัจจยัด้านประสมทางการตลาด (ผลิตภณัฑ์/บริการ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด)ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์ เทส

โก ้ โลตสัในกรุงเทพมหานคร 4) ศึกษาปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (ฐานขอ้มูล

ลูกคา้ การรักษาลูกคา้เก่า เทคโนโลยี โปรแกรมทางการตลาด) ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์ เทสโก ้ โลตสัในกรุงเทพมหานครโดยทาํการศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสัในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ อาทิ ซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภค ธุรกรรมทางการเงิน อ่ืนๆ  จาํนวน 400  

 
1 นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คน ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาวิจยั

พบว่า  (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ

และ รายไดต่้อเดือนไม่มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตสัแต่

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทส

โก ้โลตสั (2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้บริการเทสโก ้โลตสั ในดา้นความถ่ีในการ

เขา้ใช้บริการจาํนวนค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังท่ีใช้บริการเหตุผลหรือสาเหตุท่ีเลือกใช้

บริการรวมทั้งผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการและจุดเด่นของการเป็นแบรนด์เทส

โกท่ี้มีความแตกต่าง ต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก ้โลตสั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(3) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้และบริการและดา้นการส่งเสริม

กิจกรรมทางการตลาด มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตสั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(4) ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ในดา้นของฐานขอ้มูล

ลูกคา้ การเก็บรักษาลูกคา้เก่า เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาดมีความแตกต่าง

กันต่อความภักดีต่อแบรนด์ เทสโก้ โลตัส อย่างก็มีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้ นผู ้

ประกอบธุรกิจ ผู ้บ ริหาร ผู ้จ ัดการ และพนักงานท่ีทํางานในอุตสาหกรรม

ห้างสรรพสินคา้ คา้ปลีกขนาดใหญ่ควรมุ่งเน้นในด้านสินคา้ บริการและการจดัทาํ

โปรโมชัน่ อีกทั้งการมุ่งดาํเนินการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์อยา่งสมํ่าเสมอและควรขยาย

ฐานลูกคา้เก่าให้มากท่ีสุดเพื่อให้เทสโก ้โลตสัเป็นแบรนด์ในใจท่ีลูกคา้คาํนึงถึงเม่ือ

ตอ้งการใชบ้ริการเลือกซ้ือสินคา้หรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆ 

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์, ความภกัดี, เทสโก ้

โลตสั 

    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 

สภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจการเป็นคนกลางในการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการใน

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงและในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคมีการประหยดัในการใชจ่้ายใน
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สินค้ามากข้ึน จึงต้องมีนําเสนอจุดเด่นในด้านต่างๆ ของตวัเองออกมาเพื่อดึงดูด

ผูบ้ริโภค ใหต้ดัสินใจหรือเลือกเขา้ใชบ้ริการเป็นท่ีเดียวในใจแมจ้ะมีตวัเลือกให้ลูกคา้

มากมายแต่สุดทา้ยแบรนด์ในใจคือ เทสโก ้โลตสั และดว้ยการนาํเสนอส่วนประสม

ทางการดา้นในดา้นราคา สินคา้ บริการ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และกิจกรรมส่งเสริม

ทางการตลาด ท่ีมีการนํามาเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดหรือเชิญชวนให้ผู ้บริโภค

ตดัสินใจง่ายมากข้ึนและในขณะเดียวกนัการมองหาลูกคา้ใหม่และพยายามการรักษา

ฐานลูกคา้เดิมไวเ้พื่อให้ไดซ่ึ้งยอดขายสูงสุดก็เป็นไปดว้ยความยากมากข้ึนเน่ืองจาก

คู่แข่งรายใหญ่ในธุรกิจเดียวกนัต่างปล่อยกลยุทธ์ทางการแข่งขนัมามากมาย ดงันั้น

ทางเทสโก ้โลตสัไดพ้ยายามรักษาฐานลูกคา้ให้กลบัมาซ้ือสินคา้และบริการซํ้ าโดย

การนาํโดยการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เป็นปัจจยัมาซ่ึงลูกคา้แต่อย่างไรก็ตามการไดม้า

ซ่ึงลูกคา้ถือเป็นความยากลาํบากแลว้แต่การจะรักษาลูกคา้ไวห้รือการทาํให้เกิดการซ้ือ

ซํ้ า การเลือกกลบัมาใชบ้ริการอีกถือเป็นเร่ืองท่ียากกวา่มาก   ดงันั้นหวัขอ้การวิจยัจึงมี

การตั้งช่ือเร่ืองดงัน้ี : ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์มีท่ีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อ

แบรนด ์เทสโก ้โลตสัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ และอาชีพท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของ

ผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์เทสโก ้โลตสัในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี

ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์เทสโก ้โลตสัในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประสมทางการตลาด (ผลิตภณัฑ์/บริการ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด)ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ

ผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์เทสโก ้โลตสัในกรุงเทพมหานคร 



69 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 ) 

 

4. เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (ฐานขอ้มูลลูกคา้ การรักษาลูกคา้

เก่า เทคโนโลย ีโปรแกรมทางการตลาด) ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบ

รนด ์เทสโก ้โลตสัในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ 

ไดเ้ปรียบทางธุรกิจดา้นการเพิ่มจาํนวนผูบ้ริโภคหรือผูม้าใชบ้ริการรายใหม่ๆ  

2. เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาฐานผูม้าใชบ้ริการเดิมใหม้ากลบัมาใช ้

บริการดว้ยความพึงพอใจอยา่งต่อเน่ือง 

3. เพื่อนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงการบริการใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการ 

ดาํเนินชีวิตและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการเพื่อให้สามารถแข่งขนักบั

คู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในการศึกษาหาความรู้ในดา้นการตลาด 

ของการดาํเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกหรือศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ของเทสโก ้

โลตสั 

สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั 

การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสั 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ลกัษณะพฤติกรรมพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดี 

ต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ส่วนประสมทางการตลาดอนัไดแ้ก่ สินคา้/บริการ ราคา ช่องทางการจดั 

จาํหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้

โลตสั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ อนัไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลลูกคา้ การรักษาลูกคา้เก่า  
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เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้

โลตสั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

     
            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

     ตัวแปรอสิระ 

 

   ตัวแปรตาม

  

ความภกัดีต่อแบรนด ์      

เทสโก ้โลตสั        

ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ           - อาย ุ 

- อาชีพ        - รายได ้

- การศึกษา  - สถานภาพ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- สินคา้และบริการ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 

 

การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 

- ฐานขอัมูล 

- การเก็บรักษาลูกคา้ 

- เทคโนโลย ี

- โปรแกรมทางการตลาด 
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2. แนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2547, หน้า 126) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix)หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดท่ี้องคก์รจะตอ้ง

นาํมาใชร่้วมกนั เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายดว้ยเคร่ืองมือ 

คอทเลอร์ (Kotler, 2003, p.16) ส่วนประสมการตลาดเป็นตวัแปรท่ีสามารถ

ควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรท่ีสามารถ

ควบคุม และสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ (4Ps) นั้น ประกอบดว้ย 

(1) ผลิตภณัฑ ์(Product) (2) ราคา (Price) (3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์            

ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ. (2546) กล่าววา่ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มีวตัถุประสงค์

คือ 1) เพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้ หรือการบริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 2) เพื่อสร้าง

ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือการบริการ ทาํให้ลูกคา้ทราบวิธีการใชสิ้นคา้อยา่งถูกตอ้ง 

สามารถจดจาํ และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและสินคา้หรือบริการของบริษทัในระยะ

ยาว 3) เพื่อให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อบริษทัและสินคา้หรือบริการของบริษทั

โดยเฉพาะในกรณีท่ีบริษทัมีสินคา้จาํหน่ายหลายสายผลิตภณัฑ์ 4) เพื่อให้ลูกคา้

แนะนาํสินคา้หรือการบริการต่อไปยงัผูอ่ื้น เกิดการพูดแบบปากต่อปากในทางบวก

เก่ียวกบัสินคา้ ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือมากกวา่การเป็นแค่คาํกล่าวอา้งในโฆษณา และเม่ือ

สินคา้หรือการบริการของบริษทัถูกโจมตีจากผูอ่ื้น ลูกคา้ชั้นดีของบริษทัเหล่าน้ีเองก็

จะทาํหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียง ในการปกป้องช่ือเสียงของบริษทั และสินคา้หรือการ

บริการของบริษทั 
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 ไกรซิต สุตะเมือง  (2549)  ไดก้ล่าววา่การบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์คือการ

รักษาลูกคา้ใหอ้ยูก่บัเราโดยใชเ้คร่ืองมือดงัน้ี 1)ฐานขอ้มูลลูกคา้ 2) การเก็บรักษาลูกคา้ 

3) เทคโนโลย ีและ 4) โปรแกรมทางการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการภักดีต่อแบรนด์ 

Oliver (1999) กล่าวว่า ความภกัดี คือ ข้อผูกพนัอย่างลึกซ้ึงท่ีจะให้การ

อุปถมัภห์รือซ้ือซํ้ าในสินคา้หรือบริการท่ีตนเองพึงพอใจอยา่งสมํ่าเสมอในอนาคต ซ่ึง

จะเป็นลกัษณะการซ้ือในตราสินคา้เดิม หรือชุดของตราสินคา้เดิม การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมน้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบและศกัยภาพของความ

พยายามทางการตลาด 

ภาณุ ลิมมานนท์ (2548) กล่าวว่า ความภกัดี คือ พนัธกิจท่ีลึกซ้ึงในการ

กลบัมาซ้ือสินคา้หรือให้การสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองในสินคา้และบริการท่ีช่ืนชอบ 

โดยไม่สนใจต่ออิทธิพลทางสถานการณ์และความพยายามทางการตลาดท่ีมีแนวโนม้

ในการทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเทสโก ้โลตสั ท่ีอาศยั

อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี โดยใช้

วธีิคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ในกรณีท่ีไม่ทราบค่าประชากร (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2548, หนา้ 193) จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมดงัน้ี 

n =Z2pq/ e2   ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 384 

ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) การสุ่ม

ตวัอยา่งโดยสะดวกใหค้รบตามจาํนวนแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และความแปรปรวนทางเดียว  t-test  F-test  One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (MRA)  โดยมีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของคาํถามมีค่าเกิน 0.7ดงัน้ี

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมีค่า 0.871 ดา้นราคามี
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ค่า 0.883 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีค่า 0.825 ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่า 0.798 

และปัจจยัดา้นการจดัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ดา้นฐานขอ้มูลลูกคา้มีค่า 0.930 ดา้น

การรักษาฐานลูกคา้มีค่า 0.867 ดา้นเทคโนโลยมีีค่า 0.857 ดา้นโปรแกรมทางการตลาด

มีค่า 0.947  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตัสแตกต่างกันโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ 

Independent Sample T-test ในกรณีตวัแปรอิสระ เพศ และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีตวัแปรอิสระ อายุ ระดบัการศึกษา

สูงสุด อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัดา้น ประชากรศาสตร์

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก ้โลตสัท่ีแตกต่างกนั แต่ 

เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสัไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

ภกัดีต่อแบรนด์เทสโก้ โลตสัแตกต่างกันโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซ่ึงพบวา่ มีความถ่ีในการใช้

บริการท่ีแตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการใช้บริการห้างเทสโก้ โลตสัต่อคร้ัง

ต่างกนั เหตุผลท่ีเขา้มาใช้บริการห้างเทสโก้  โลตสัต่างกนั อิทธิพลในการเลือกใช้

บริการห้างเทสโก ้ โลตสัท่ีแตกต่าง จุดเด่นของแบรนด์เทสโก ้ โลตสัท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั แต่ประเภทในการใชบ้ริการ

ท่ีแตกต่างกนั ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทส

โก ้โลตสัไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า ราคา 

สถานท่ี และกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความภกัดี

ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตสัแตกต่างกนัโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ 
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การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้และดา้นการส่งเสริมการขาย มีมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 

ตารางที ่2 

การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ของ 

ตัวแปรอิสระปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 

 

Unstandardized 

Coefficient 
t Sig. 

Colinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 1.435 .262 5.471 .000   

สินค้าและบริการ .233 .067 3.476 .001 .393 2.544 

ราคา .074 .077 .955 .340 .322 3.105 

ช่องทางการจัดจําหน่าย .008 .063 -.131 .896 .469 2.132 

โปรโมช่ัน .427 .055 7.814 .000 .541 1.850 

R = .622           = .386       S.E.E. = .855       F = 61.865     Sig = .000 

  ความภักดี สินคา้ 

 

ราคา 

 

สถานท่ี โปรโมชัน่ 

Pearson 

Correlatio

n 

ความภักดี 

สินคา้ 

ราคา 

สถานท่ี 

โปรโมชัน่ 

1.000 .512 

1.000 

.480 

.761 

1.000 

.418 

.576 

.688 

1.000 

.584 

.588 

.600 

.604 

1.000 
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สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความภกัดี

ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตสัแตกต่างกนัโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ 

การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง

พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นฐานขอ้มูลลูกคา้ ด้านการรักษาฐาน

ลูกคา้ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นโปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความภกัดีของ

ผูบ้ริโภคต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ตารางที ่3 

การวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ของ 

ตัวแปรอิสระปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้า

สัมพนัธ์ 

 

Unstandardized 

Coefficient 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) .991 .208 4.759 .000   

ฐานข้อมูลลูกค้า .217 .057 3.839 .000 .368 2.715 

การรักษาฐานลูกค้า .155 .065 2.390 .017 .331 3.025 

เทคโนโลยี .277 .061 4.566 .000 .368 2.720 

โปรแกรมทางการตลาด .163 .054 3.010 .003 .384 2.605 

R = .715           = .511       S.E.E. = .761       F = 102.906     Sig = .000 

  ความ

ภักด ี

ฐานขอ้มลู 

 

รักษา

ฐาน

ลูกคา้ 

เทคโน- 

โลย ี

โปรแกรม

ทางการตลาด 
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Pearson 

Correlation 

ความภักดี 

ฐานขอ้มลู 

รักษาฐานลูกคา้ 

เทคโนโลย ี

โปรแกรมทางการ

ตลาด 

1.000 .633 

1.000 

.626 

.754 

1.000 

.650 

.704 

.709 

1.000 

.617 

.663 

.718 

.726 

1.000 

 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดี

ต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสั แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาพบวา่ มีเพียงสถานภาพท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลความต่อความภกัดีต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสั แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

ภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัพบว่า มีความถ่ีในการใชบ้ริการท่ีแตกต่าง

กนั ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการใช้บริการห้างเทสโก ้โลตสัต่อคร้ังต่างกนั เหตุผลท่ีเขา้

มาใช้บริการห้างเทสโก้  โลตสัต่างกัน อิทธิพลในการเลือกใช้บริการห้างเทสโก ้ 

โลตสัท่ีแตกต่าง จุดเด่นของแบรนดเ์ทสโก ้ โลตสัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อ

แบรนด ์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั  

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า ราคา 

สถานท่ี และกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความภกัดี

ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโก้ โลตสัแตกต่างกนัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นสินคา้และดา้นการส่งเสริมการขาย มีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค

ต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวลิาสินี พิมพไ์พบูลย ์ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี

ต่อตราสินค้า ซ่ึงพบว่าปัจจยัด้านสินค้าคุณภาพ ราคาท่ียอมรับได้รวมทั้งกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความภกัดี

ของผูบ้ริโภคต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัพบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้

สัมพนัธ์ด้านฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการรักษาฐานลูกค้า ด้านเทคโนโลยี และด้าน

โปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์

เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

1. จากผลการศึกษาวิจยั ไม่พบความแตกต่างจากปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ท่ีมีผลต่อ 

ความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก ้โลตสั แต่พบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้บริการท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั ดงั 

นั้นผูป้ระกอบธุรกิจ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนักงานท่ีทาํงานในอุตสาหกรรม

หา้งสรรพสินคา้ คา้ปลีกขนาดใหญ่ควรมุ่งเนน้ให้ผูบ้ริโภคสามารถทาํธุรกิจหรือเลือก

สินคา้บริการไดค้รอบคลุมทุกกิจกรรมเพื่อให้เกิดความถ่ีและกระตุน้ให้ลูกคา้นึกถึง

บริการท่ีครบครันในการใชบ้ริการ 

2. จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้และ

บริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั ดงันั้นผู ้

ประกอบธุรกิจ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนักงานท่ีทาํงานในอุตสาหกรรม

ห้างสรรพสินคา้ คา้ปลีกขนาดใหญ่ ควรมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย

มากยิ่งข้ึนเพื่อสร้างการซ้ือซํ้ าจนกลายเป็นท่ีหน่ึงในใจและเลือกใช้บริการเป็นท่ีแรก

เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ บริการ 

3. จากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

กิจกรรมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสั

แตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนกังานท่ีทาํงานใน

อุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกขนาดใหญ่ ควรจดักิจกรรมการส่งเสริม
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การตลาดดา้นลดราคา หรือซ้ือ 1 แถม 1 รวมทั้งการแจกโบชวัร์เพื่อกระตุน้การจบัจ่าย

อยา่งต่อเน่ือง เป็น 

4. จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบ

ธุรกิจ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนกังานท่ีทาํงานในอุตสาหกรรมห้างสรรพสินคา้ คา้

ปลีกขนาดใหญ่ ควรจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้อยา่งง่าย เนน้สะดวกในการกรอกขอ้มูลและ

เม่ือมีการรายงานขอ้มูลผ่านทางจดหมายหรือใบเสร็จใดๆขอ้มูลจะตอ้งถูกตอ้งและ

อพัเดทเสมอ เป็นตน้ 

5. จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นการรักษาฐาน

ลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั ดงันั้นผู ้

ประกอบธุรกิจ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนักงานท่ีทาํงานในอุตสาหกรรม

ห้างสรรพสินคา้ คา้ปลีกขนาดใหญ่ ควรจดัทาํบตัรสมาชิกเพื่อเป็นการสะสมแตม้ให้

ลูกคา้โดยการบอกสิทธิประโยชน์ในการใชบ้ตัรแต่ละคร้ังอีกทั้งการสนบัสนุนการลด

ราคาในการจบัจ่ายในคร้ังถดัไปเพื่อใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าๆ เป็นตน้ 

6. จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นเทคโนโลยีท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบ

ธุรกิจ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนกังานท่ีทาํงานในอุตสาหกรรมห้างสรรพสินคา้ คา้

ปลีกขนาดใหญ่ ควรมีระบบจดัเก็บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและสามารถลิงคก์นัทุก

จุดในการใชบ้ตัรสมาชิก เป็นตน้ 

7. จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นโปรแกรมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสัแตกต่างกนั ดงันั้น

ผูป้ระกอบธุรกิจ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนักงานท่ีทาํงานในอุตสาหกรรม

ห้างสรรพสินคา้ คา้ปลีกขนาดใหญ่ ควรเน้นการลดราคาในสินคา้เฉพาะบุคคลโดย

การจดัทาํโปรโมชั่นท่ีตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของแต่ละบุคคลและการจัด

แคมเปญแจกคูปองส่วนลด เป็นตน้ 
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