
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561130

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต 
จังหวัดลําปาง

A Causal Model of Customer Loyalty in Hypermarkets, Lampang Province

อัจฉรา  เมฆสุวรรณ1*

Atchara  Meksuwan1*

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เลขที่ 119 หมูที่ 9 ถนนลําปาง-แมทะ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100

1Bachelor of Business Administration Program in Management 
Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University 

119 Moo 9, Lampang – Matha Road, Chompoo Sub-district, Muang District, Lampang Province 52100

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: atchara.meksuwan@gmail.com

บทคัดยอ  
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา                           

และความเช่ือมั่นที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ความภักดขีองลูกคาธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ จงัหวัดลาํปาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบริโภค

ทีใ่ชบรกิาร จาํนวน 384 ชดุ โดยใชสถติพิรรณนา และสถติอินมุาน และการวเิคราะหโมเดลสมการเชงิโครงสราง 

ผลการวิจัยพบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษผานและอยูใน               

ระดับด ีโดยมคีา 2  = 1.592, p = 0.451, 2/df = 0.796, GFI = 0.998, CFI = 1.000, RMR = 0.003, RMSEA 

= 0.000 แสดงวา สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจ                     

ของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น และความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา                                 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวนสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา 

สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น และความเช่ือมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดี                  

ของลกูคา ดงันัน้ เมือ่ลกูคาธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ใหความสําคญัตอความพงึพอใจในการอํานวยความสะดวก 

และความเอาใจใสของธุรกิจผูใหบริการจะกลายเปนความภักดีและกลับมาใชบริการอีก
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คําสําคัญ 
 สวนประสมทางการตลาดบริการ  ความพึงพอใจของลูกคา  ความเช่ือมั่น  ความภักดีของลูกคา

Abstract
 The objectives of the research were to study service marketing mix, customer’s satisfaction, 
and confidence effect toward customer loyalty and to find the pattern of the causal model                                   
customer loyalty relationship of customer loyalty in hypermarkets, Lampang Province. The data 
obtained from the questionnaire from 384 customers services, and were analyzed and carried out 
with descriptive statistics and inferential statistics to analyze the structural equation model.                               
The findings of the research revealed that the harmonious inspection of model and the                                          
evidence-based were good, with a value of   2  = 1.592, p = 0.451, 2/df = 0.796, GFI = 0.998, 
CFI = 1.000, RMR = 0.003, RMSEA = 0.000. It indicated that the customer satisfaction had a                            
significant effect to the confidence, the service marketing mix had a significant effect to the                          
customer satisfaction, and the customer satisfaction had a significant effect to the customer                       
royalty at the statistically significant level of 0.05. Exceptionally, the service marketing mix had                   
not effect to the customer loyalty, the service marketing mix had not effect to the confidence                       
and the confidence had not effect to the customer loyalty. Furthermore, Customers who used the 
hypermarkets services focused on the satisfaction of services, convenience, and carefulness that 

led to loyalty to be back their further services.

Keywords
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บทนํา
 ปจจบุนัแนวโนมของธรุกจิคาปลกีสมยัใหม (Modern Trade) ไดมกีารเปลีย่นแปลงอยางหลากหลาย 

ในดานราคาที่มีความใกลเคียงกัน ดานผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน และการใหขอเสนอแกลูกคาที่เขามา                           

ใชบริการ เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ือกอใหเกิดความสามารถทางการแขงขัน               

ที่เหนือกวา ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีลักษณะคลาย ๆ กันที่มีการขยายตัวไปทุกพื้นที่ของแตละประเทศ                         

ถึงแมแนวโนมพฤติกรรมของลูกคาในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก และมีชองทางในการเลือกซื้อสินคา                    

ที่หลากหลายข้ึน แตธุรกิจคาปลีกก็ยังเปนธุรกิจที่เติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด แมวาในปจจุบันจะมี                      

ตลาดอคีอมเมริซและตลาดออนไลน กาํลงัขยายการเตบิโต และเปนทีน่ยิมแกการเลอืกใชบรกิารเขามาแทนที่ 

ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจําเปนตองมีการปรับตัวอยางเรงดวนเพื่อความอยูรอด (BuilderNews, 2016)                 

ซึ่งในอดีต ธุรกิจคาปลีกในไทยเปนรานขายของชําขนาดเล็กที่จัดหาสินคามาจําหนายโดยผานตัวกลาง                            
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(ผูคาสง) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเปนรานคาทันสมัย ลดการพ่ึงพาผูคาสง ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน                          

รปูแบบรานคาปลกี กวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา กอเกดิเปนธรุกจิคาปลกีสมัยใหมในไทยท่ีมกีารเตบิโตอยางรวดเร็ว                     

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองหลักตาง ๆ ที่มีความเปนสังคมเมืองสูง และไดรับการสนับสนุน                          

จากนโยบายรัฐทีเ่ปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติเขามาลงทุนในธรุกจิคาปลีกในไทยได โดยธุรกจิคาปลีก

สมัยใหมมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 61.00 ของมูลคาตลาดคาปลีก เมื่อเทียบกับในป พ.ศ. 2544                                      

ที่มีสัดสวนเพียง รอยละ 25.00 (Ninkitsaranon & Sathapongpakdee, 2017)

 จากแนวโนมของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ตั้งแตป พ.ศ. 2560-2562 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตาม                       
การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจไทย จากการประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ในชวงป พ.ศ. 2556-2559                     
จะอยูในชวงรอยละ 3-4 จากเฉล่ียรอยละ 2.4 ที่ถูกขับเคล่ือนโดยการลงทุน การบริโภคและทองเที่ยว                               
โดยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ ระบบคมนาคมขนสง การขยายสนามบิน การลงทุน                               
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษใกลพื้นที่ชายแดน ตลอดจนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการขยายตัว                           
ของชุมชนเมือง จะชวยเพิม่กาํลงัซือ้ของประชาชนในประเทศ จงึเปนสัญญาณดีตอการเตบิโตของภาคคาปลีก 
เมือ่ผนวกกับความพยายามของภาคเอกชนในการผลักดนัใหไทยเปนศนูยกลางของการชอปปงในทวีปเอเชีย
และขอไดเปรยีบของธรุกจิจากจาํนวนสาขาทีค่รอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ รวมถงึการทีผู่บรโิภคนยิมซ้ือสนิคา
ผานรานคาปลีกสมัยใหมมากข้ึน จะหนุนใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมกลับมาขยายตัวดีกวาชวงท่ีผานมา                      
โดยคาดวาการเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะอยูที่ระดับเฉลี่ย รอยละ 4-6 ในชวง 3 ปขางหนา                                     
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) อยางไรก็ตาม ภาพรวมการแขงขันของธุรกิจมีแนวโนมสูงข้ึน ทั้งการแขงขันจาก                                           
1) ธรุกจิคาปลกีประเภทเดียวกนั 2) ธรุกจิคาปลกีขามประเภทท่ีมกีลุมเปาหมายเดียวกนั และ 3) คูแขงรายใหม
ทีจ่ะเขามาชวงชิงสวนแบงตลาดเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะผูประกอบการรานคาแบรนดตางชาติทีใ่หความสนใจเปด/
ขยายสาขาในไทยเพ่ือรองรับกําลังซื้อจากนักทองเท่ียวตางชาติในกรุงเทพฯ และเมืองทองเที่ยวตางๆ                                

รวมถึงเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว (Post Today, 2018)  

 นอกจากน้ี การคาดการณอตัราการขยายตัวของธุรกจิคาปลีกประเภทซุปเปอรมารเกต็ และรานสะดวกซ้ือ 

มีการขยายตัวที่ดีกวาธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต เน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายมีกําลังซ้ืออยู                         

ในระดับกลางถงึระดบัลาง ภาระหน้ีสนิครวัเรือน แนวโนมคาครองชีพสูง ทาํใหเกดิการระมัดระวงัในการใชจาย 

และลดความถี่ของการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในแตละครั้งลง อีกทั้งการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีก เชน             

รานสะดวกซ้ือมีอยางตอเน่ืองซ่ึงใชงบประมาณในการดําเนินงานไมมากนัก ทําใหธุรกิจคาปลีกประเภท                      

ไฮเปอรมารเกต็ จาํเปนตองปรบัลดขนาดลง เพ่ือใหเขาถงึลกูคาอยางใกลชดิมากยิง่ขึน้ และจากการวเิคราะห                                                          

สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลําปาง เมื่อป พ.ศ. 2557 มีผลิตภัณฑมวลรวม 64,750 ลานบาท                    

สวนหนึ่งมาจากสาขาการขายสงและการขายปลีก มูลคา 6,500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.10 ของมูลคา

ผลิตภัณฑทั้งจังหวัด ซึ่งจังหวัดลําปาง เปนพ้ืนที่ศูนยกลางโลจิสติกสเกตเวยของภาคเหนือทําใหมี                               

กลุมนักลงทนุรายใหญสนใจเขามาลงทุนอยางตอเน่ือง ทาํใหภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดลาํปางมีการเติบโต                   

มากยิ่งขึ้น เห็นไดจากการเติบโตของธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ไดแก เทสโก โลตัส 

และบิ๊กซี ซูปเปอรเซนเตอร (Sirima, 2011) 
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 ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญเลือกจะเขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต เนื่องจากเปน                        

แหลงจําหนายสินคาปลีกรายใหญของจังหวัด และงายตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการ ดวยจุดเดน                    

ของธุรกจิ อาทิเชน เนนขายสินคาราคาถูกในปริมาณมาก คณุภาพปานกลาง สนิคามีใหเลอืกหลากหลาย เปนตน 

หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในมุมมองของลูกคาเกิดการยอมรับในเร่ืองการใหบริการที่เปนเอกลักษณและตอบสนอง

ความตองการของลกูคาไดตรงมากทีส่ดุ โดยเฉพาะอยางยิง่  กลุมลกูคาทีม่รีายไดนอยจนถงึรายไดปานกลาง 

และใชบรกิารเร่ือยมาจนเกิดความภักดี ซึง่สงผลใหธรุกจิคาปลกีไฮเปอรมารเกต็ เปนทีน่ยิมถึงแมวามเีงือ่นไข

ของการใหบริการที่แตกตางกันแตลูกคายังคงกลับมาใชบริการในคร้ังตอ ๆ ไป (Lassar, Mittal & Sharma, 

1995, 11-19) ทั้งนี้การสรางความเช่ือมั่นที่ดีใหเกิดแกองคกรยอมสงผลดีตอคุณคาทางจิตใจของลูกคา                     

ทําใหเกิดความรู สึกพอใจและชื่นชมจนไดรับการยอมรับและไววางใจจากสังคม จัดวาเปนการสราง                         

ความแตกตางไปจากคูแขงขันทางหนึ่ง (Chankoson, 2015, 22-36) ซึ่งในการวิจัยนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษา                      

รูปแบบความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ในการเตรียม

ความพรอมทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยสามารถนําไปประยุกตใชตอการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชื่อม่ัน และ                          

ความภักดีของลูกคาธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

 2.  เพือ่ศกึษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และความเช่ือมัน่ท่ีมอีทิธพิล

ตอความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

 3. เพือ่คนหารูปแบบโมเดลความสัมพนัธเชิงสาเหตุของความภักดขีองลกูคาธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ 

จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย มีดังนี้

 1. สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)

      Kotler & Keller (2012, 42-65) ไดกลาวถงึสวนประสมทางการตลาด วาหมายถึง การผสมผสาน

กลยุทธดานการตลาดโดยรวม เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางแผนไว เชน                                  

การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย การกําหนดราคา การเลือกสถานที่ พนักงานผูใหบริการ 

กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ โดยแนวคิดของ Lamb, Hair & McDaniel (2000, 44) ไดกลาว                      

เชนเดียวกันวา สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค                  

ขององคกร โดยผสมผสานระหวางกลยุทธหรือเคร่ืองมือการตลาดท่ีหลากหลายขององคกรแลวนํามาใช                     

กับสถานการณ ประกอบดวย 7 ประการสําคัญ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริม       

การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานกายภาพ สําหรับในมุมมองลูกคา Sareerat, Luksitanon                 
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& Sareerat (2009, 80) ไดใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี 7 ประการ เพ่ือเปน                            

การสงเสริมใหธุรกิจบริการไดนํามาปรับใชในการใหบริการแกลูกคาตามความตองการมากยิ่งขึ้น                        

ประกอบดวย (1) คุณคาที่ลูกคาไดรับ (2) ตนทุนของลูกคาในการรับบริการ (3) ความสะดวกท่ีลูกคาไดรับ                

(4) การติดตอสื่อสารถึงลูกคาที่รับบริการ (5) การดูแลเอาใจใสตอลูกคา (6) ความสําเร็จในการตอบสนอง

ความตองการแกลูกคา และ (7) ความสบายท่ีลูกคาไดรับ โดยปจจัยดังกลาวมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและ                         

เชงิลบตอความพงึพอใจของลกูคา ความเชือ่มัน่ และความภกัดขีองลกูคา (Zhicheng, 2012, 41-42 ; Yelkur, 

2000, 105-115 ; Thitivaorn, 2015, 122-125) ดังสมมติฐานที่ 1, 2 และ 3 ตอไปน้ี

  H1: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา

  H2: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น

  H3: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 2. ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction)

       Bateson & Hoffman (2011, 360) ไดกําหนดความพึงพอใจของลูกคาเปนระดับความรูสึก                  

ของบุคคลเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสินคาหรือผลการดําเนินงานของผูใหบริการกับความคาดหวัง       

ของตนเอง หรือไดรับการตอบสนองความตองการอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยความสําเร็จ                   

ของธุรกิจที่สําคัญ คือ การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมากกวาคูแขงขัน เพื่อ                   

ความอยูรอดของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการมีสินคาหรือบริการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพ่ือ                         

ตอบสนองความตองการของลูกคา และสามารถสงมอบส่ิงท่ีดีกวาคูแขงขันสงไปยังลูกคาใหมากท่ีสุด                                    

สิ่งเหลานี้เปนจุดเร่ิมตนของความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นกับลูกคา ทั้งนี้ Kotler & Armstrong (2014, 219)                                 

ไดนิยามความหมาย ความพึงพอใจของลูกคา คือ ขอบเขตการรับรูถึงประสิทธิภาพของสินคาที่ซื้อตรง                        

ตามความคาดหวังของลูกคา โดยปจจัยทางดานการตลาดมีความหมายท่ีหลากหลายแตสิ่งสําคัญ                               

ลําดับสุดทายที่จะเกิดตอลูกคา คือ ความพึงพอใจสงผลใหธุรกิจจําเปนตองมีการวางแผนและกําหนด                          

เปาหมายขององคกรใหมีความชัดเจนและเหมาะสมตอการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือใหลูกคาเกิด                                    

ความพึงพอใจในที่สุด (Songsom, 2014, 30-40 ; Adel, 2015, 44-63) ดังสมมติฐานที่ 4 และ 5 ตอไปน้ี

  H4: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น

  H5: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 3.  ความเช่ือมั่น (Confidence)

  ความเช่ือมั่นหรือความไววางใจ (Trust) เปนความคาดหวังที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในตัวบุคคลและ

เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ ดังนั้นความไววางใจของบุคคลจะสงผลใหเกิดปฏิกิริยาซ้ํา ๆ กับสิ่งที่ไววางใจ 

ระดับของความไววางใจของบุคคลขึ้นอยูกับพัฒนาการจากประสบการณของบุคลิกภาพแตละบุคคล                          

และวัฒนธรรมเดิมดวย ซึ่งคอนขางคงท่ีและเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยในสถานการณที่แตกตางกัน                                     

แตความไววางใจระหวางบุคคลยังคงมีความแตกตางกันไป มีปจจัยหลายอยางท่ีสนับสนุนการรับรูถึง                      

ความไววางใจของบุคคลโดยทฤษฎีของความเช่ือมั่นในตราสินคา (Brand Trust) ประกอบดวย 3 มิติ คือ 
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ความนาไววางใจ (Credibility)  ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความซ่ือสัตย (Integrity) (Rempel, 

Holmes & Zanna, 1985, 95-112) ความเช่ือมั่น เปนปจจัยหลักในการกําหนดความสัมพันธ ความเช่ือมั่น       

จะนําไปสูความจงรักภกัดเีนือ่งจากความเช่ือมัน่สรางความเปล่ียนแปลงใหความสัมพนัธนัน้มคีณุคามากข้ึน 

(Adel, 2015, 44-63 ; Songsom, 2014, 30-40) ดังสมมติฐานที่ 6 ตอไปน้ี

  H6: ความเช่ือมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 4. ความภักดีของลูกคา (Customers Loyalty)

  Oliver (1999, 33–44) สรุปวาความภักดีเปนสิ่งที่เกิดจากความรูสึกดีของผูบริโภคที่กอใหเกิด

ความผูกพันอยางลึกซ้ึง ทําใหเกิดการซ้ือซ้ําในสินคาและบริการท่ีรูสึกดี การซ้ือซ้ําในสินคาและบริการจะซื้อ

ในแบรนดเดิม ๆ การเปลี่ยนการปฏิบัติจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูบริโภคไดรับผลกระทบจากสินคาหรือบริการน้ัน ๆ 

ทัง้นี ้Ivanauskiene & Auruskevicien (2009, 407- 412) ไดแบงองคประกอบของการวัดความภักดีโดยทัว่ไปนัน้

เริ่มจากการแบงลูกคาเปน 2 กลุมหลัก คือ (1) ความภักดีดานพฤติกรรมเปนการแสดงออกทางการกระทํา                   

ที่สามารถมองเห็นไดเชน การซ้ือหรือใชสินคาและบริการซ้ํา ๆ การบอกตอหรือการแนะนําผูอื่น และ                                 

(2) ความภักดีดานทัศนคติ คือ การวัดความคิดและความรูสึกผูกพันของลูกคาตอองคกรซ่ึงแสดงผลลัพธ                 

เปนพฤติกรรม เชน การกลาวคําชมเชย และความสัมพันธระยะยาว

  จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ ผูวจิยัไดสรปุตวัแปรทีเ่กีย่วของดังแสดง

ในภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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 สมมติฐานการวิจัย
 H1: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา

 H2: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น

 H3: สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 H4: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น

 H5: ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

 H6: ความเช่ือมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
      ประชากร คือ ผูบริโภคที่ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง โดยกลุมตัวอยาง                           

คือ ตัวแทนของผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ซึ่งในที่นี้                 

มีจํานวนมากและไมทราบจํานวนผูบริโภคท่ีใชบริการท่ีแนนนอน ผูวิจัยจึงใชการหากลุมตัวอยางดวยสูตร               

ของ Cochran (1977, 51) ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ได                                

ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน 

  โดยผูวจิยัใชวธิกีารเกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถามจากผูบริโภคท่ีใชบริการธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ 

จงัหวดัลาํปาง จาํนวน 2 แหง ไดแก เทสโก โลตสั และบ๊ิกซี ซปูเปอรเซนเตอร ผูวจิยัไดทาํการเก็บแบบสอบถาม

จํานวนเทา ๆ  กัน คือ กลุมละ 192 ตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งแบงการเก็บแบบสอบถาม

ออกเปน 2 ชวงเวลา คือ ในวันธรรมดา (จันทร – ศุกร) และวันหยุด (เสาร-อาทิตย) และเพ่ือใหไดอัตรา                       

การตอบกลบัของแบบสอบถามตามจํานวนท่ีกาํหนดไว ผูวจิยัไดแจกแบบสอบถามจํานวนท้ังสิน้ 500 ชดุ และ

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ                         

ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาที่สามารถนําขอมูลไปใชในการวิเคราะห จํานวนทั้งส้ิน 384 ชุด 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      การวจิยัครัง้นีเ้ปนงานวจิยัเชงิปรมิาณ เครือ่งมอืวจิยั คอื แบบสอบถาม พฒันามาจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 4 ปจจัย คือ (1) สวนประสมทางการตลาดบริการ ดัดแปลงมาจากมาตรวัดของ Kotler 

& Keller (2012, 42-65) ; Lamb, Hair & McDaniel (2000, 44) (2) ความพึงพอใจของลูกคา ดัดแปลง                       

มาจากมาตรวัดของ Kotler & Armstrong (2014, 106-119) (3) ความเช่ือมั่น ดัดแปลงมาจากมาตรวัด                    

ของ Rempel, Holmes & Zanna (1985, 95-112) และ (4) ความภักดีของลูกคา ดัดแปลงมาจากมาตรวัด

ของ Ivanauskiene & Auruskevicien (2009, 407-412) โดยขอคําถามใชมาตรวัดแบบลิเคิรต 5 ระดับ                     

(นอยที่สุด =1, นอย = 2, ปานกลาง = 3, มาก = 4, มากที่สุด = 5) (Likert, 1970, 275) โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับ                                                  

สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเชื่อมั่น และความภักดีของลูกคา และ                      

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของรานคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต 
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 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชการวิจัย
       ดําเนินการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยให                               

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบถึงความสอดคลองระหวางขอคําถามที่ไดพัฒนาขึ้นกับเน้ือหา                   

ในทฤษฎี ดวยเทคนิคการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence: IOC) ซึ่ง                           

ขอคาํถามท่ีผานการคัดเลือกมีคา IOC มากกวา 0.600 ประกอบดวย (1) ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

มีคาเทากับ 0.960 (2) ดานความพึงพอใจของลูกคา มีคาเทากับ 0.960 (3) ดานความเช่ือมั่น มีคาเทากับ 

0.940 และ (4) ดานความภักดีของลูกคา มีคาเทากับ 0.890 หลังจากนั้นไดทําการปรับแกตามขอเสนอแนะ

ของผูเช่ียวชาญ และไดแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมผูบริโภคธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําพูน                            

ที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ฉบับ แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบหา                                  

คาความเทีย่ง (Reliability) โดยพจิารณาจากคาสมัประสทิธิส์หสัมพนัธอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha 

Coefficient) พบวา มาตรวัดรวมดานสวนประสมทางการตลาดบริการ มีคาเทากับ 0.942 มาตรวัดรวม                       

ดานความพึงพอใจของลูกคา มีคาเทากับ 0.924 มาตรวัดรวมดานความเช่ือมั่น มีคาเทากับ 0.946 และ                   

มาตรวัดรวมดานความภักดีของลูกคา มีคาเทากับ 0.931 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพรรณนาเพื่อหาคารอยละ คาเฉล่ีย และ                                             

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความภักดี                       

ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ดวยโปรแกรม AMOS 21.0

 

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถาม                           

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-35 ป มีสถานภาพโสด รองลงมา คือ สถานภาพสมรส                                          

ระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา และ ระดับปวช. / ปวส. / อนุปริญญา 

ประกอบอาชีพเกษตร / คาขาย / รับจางทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน

ระหวาง 5,001-10,000 บาท รองลงมา คือ 5,000 บาทหรือตํ่ากวา เขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภท                                

ไฮเปอรมารทเฉลี่ย 3 ครั้งตอเดือนหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญซื้อสินคาหรือใชบริการประเภท 

(1) อาหารสด / อาหารแชแขง็ / เบเกอรรี ่คดิเปนรอยละ 55.20 (2) อาหารแหง / อาหารกระปอง คดิเปนรอยละ 

49.70 และ (3) เครื่องดื่ม / ขนมขบเคี้ยว และของหวาน คิดเปนรอยละ 47.90 จากรานคาปลีกประเภท                         

ไฮเปอรมารเก็ต

 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ                               
สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา ความเช่ือมัน่ และความภักดขีองลูกคาธรุกจิ                

ไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย (1)                       

ความภักดขีองลูกคา โดยรวมมีความคิดเหน็อยูในระดับมาก (x̅= 3.976, S.D. = 0.601) โดยตัวแปรขอคาํถาม
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ที่ใชวัดความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ประกอบดวย บริการท่ีไดรับจากไฮเปอร

มารเกต็แหงนีคุ้มคากบัเงินทีจ่าย รองลงมา รูสกึดเีมือ่ตดัสนิใจมาใชบริการไฮเปอรมารเกต็แหงนี ้และยนิดีจายเงิน                

ทกุครัง้ทีม่าใชบรกิารไฮเปอรมารเกต็แหงนี ้(2) ความพึงพอใจของลูกคา โดยรวมมีความคิดเหน็อยูในระดบัมาก 

(x̅= 3.906, S.D. = 0.638) โดยตัวแปรขอคําถามท่ีใชวัดความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต                        

จังหวัดลําปาง ประกอบดวย มีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งขนาด ยี่หอ และประเภท รองลงมามีการจัดแบง

หมวดหมูของสนิคางายตอการเลอืกซือ้ และประหยดัเวลาในการเขาใชบรกิาร เนือ่งจากมกีารบริการครบวงจร 

(3) ความเช่ือมั่น โดยรวมมีความคิดเหน็อยูในระดับมาก (x̅= 3.875, S.D. = 0.666) โดยตัวแปรขอคําถาม                

ที่ใชวัดความเช่ือมั่นของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ประกอบดวย มีประสิทธิภาพ                                           

ในการใหบรกิารเมือ่เขารบับรกิาร รองลงมา มัน่ใจหรอืไววางใจในการใชบริการไฮเปอรมารเกต็แหงนี ้เม่ือเขา

รบับรกิาร พนกังานเอาใจใสเสมอเวลาเขาใชบรกิาร และรูสกึอบอุนใจทุกคร้ังทีใ่ชบริการไฮเปอรมารเกต็แหงนี้ 

และ (4) สวนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̅= 3.898, S.D. = 0.525) 

โดยตัวแปรขอคําถามที่ใชวัดสวนประสมทางการตลาดบริการของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง 

ประกอบดวย ธรุกจิคาปลกีประเภทไฮเปอรมารเกต็ จงัหวดัลําปาง ภายในรานคาไฮเปอรมารเกต็มีความโดดเดน 

สวยงามตอการเขาใชบริการ รองลงมา มีตราสินคาเปนตรายี่หอของหางรานที่รับประกันได มีการกําหนด                  

ราคาสินคาถูกกวารานคาประเภทเดียวกัน และมักจัดกิจกรรมพิเศษ เชน เทศกาล วันครบรอบ เปนตน

 2. ผลการวิจยัตามวัตถุประสงคการวจิยัขอที ่2 เพือ่ศกึษาสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ความพงึพอใจของลกูคา และความเชือ่มัน่ทีม่อีทิธพิลตอความภกัดขีองลกูคาธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ 

จังหวัดลําปาง
  ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห

โมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) โดยใชโปรแกรม AMOS ซึ่งจาก                                        

ผลการวเิคราะหสถติ ิพบวา โมเดลความสมัพนัธเชงิสาเหตขุองตวัแปรทีไ่ดรบัจากขอมลูเชิงประจักษสอดคลอง

กับโมเดลทางทฤษฎี โดยมีอัตราสวนไคสแควรกับ Degree of freedom (2/df) = 0.796 ซึ่งผานเกณฑ                       

ที่กําหนดไว คือ นอยกวา 3 (Kline, 1998) คาสถิติทดสอบ (p-value) = 0.451 ผานเกณฑซึ่งมีมากกวา .05 

หรือมีนัยสําคัญทางสถิติ  คาสถิติของวัดการระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit: GFI) = 0.998, คาสถิติ

วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Goodness of Fit: CFI) = 1.000 ผานเกณฑ คือ                                

ตองมีคามากกวา 0.90 (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006, 751-753) คารากท่ีสองของ                    

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Residual: RMR) = 0.003, คาความคลาดเคล่ือน

ของโมเดลในรูปของรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square 

Error of Approximation: RMSEA) = 0.000 ผานเกณฑ ซึ่งมีคานอยกวา 0.08 (Hair, Black, Babin,                          

Anderson & Tatham, 2006, 753) ซึ่งคาที่แสดงใหเห็นเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวทั้งหมด ดังภาพที่ 2
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ภาพท่ี 2: สวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และความเชื่อมั่นท่ีมีอิทธิพลตอความภักดี                    

   ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

ตารางท่ี 1 

แสดงคาสถิติทดสอบสมมติฐานตามโมเดลสมการเชิงโครงสราง

 t-stat p-value Result 
 1 --->

 
13.545 ***  

 2 --->  -0.232 0.817  
 3 --->  0.553 0.580  
 4  --->  9.853 ***  
 5  --->  3.181 0.001***  
 6  --->  0.089 0.929  

: t-stat 1.96  0.05** 
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 จากภาพท่ี 1 โมเดลความสัมพันธเชงิสาเหตุระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ

ของลูกคา และความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง                                 

ดังรายละเอียดตอไปนี้

 1. สมมติฐานที่ 1 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา โดย                                 

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.736 และมีคา t-stat เทากับ 13.545 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ                                   

ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

 2. สมมติฐานท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น โดยมีคาสัมประสิทธิ์

เสนทาง เทากับ -0.017 และมีคา t-stat เทากับ -0.232 ปฏิเสธสมมติฐาน

 3. สมมติฐานท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา โดยมี                            

คาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.042 และมีคา t-stat เทากับ 0.553 ปฏิเสธสมมติฐาน

 4. สมมติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง 

เทากับ 0.921 และมีคา t-stat เทากับ 9.853 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

 5. สมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์

เสนทาง เทากับ 0.748 และมีคา t-stat เทากับ 3.181 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

 6. สมมติฐานที่ 6 ความเช่ือมั่นมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง 

เทากับ 0.016 และมีคา t-stat เทากับ 0.089 ปฏิเสธสมมติฐาน

 3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อคนหารูปแบบโมเดลความสัมพันธ                   
เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง
  จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและ                                  

การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง สรปุเปนรปูแบบโมเดลความสมัพนัธเชิงสาเหตขุองความภกัดขีองลูกคา

ธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง

 จากภาพท่ี 3 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต                             

จังหวัดลําปาง พบวา สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจ
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ของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น                              

สําหรับความเชื่อมั่นไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอ             

ความเช่ือมั่นและความภักดีของลูกคา สรุปองคความรูจากงานวิจัยไดวา สวนประสมทางการตลาดบริการ               

มีอิทธิพลโดยตรงตอความพึงพอใจของลูกคา และความพึงพอใจของลูกคาสงผลตอความภักดีของลูกคา                 

และความเชื่อมั่น โดยความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรค่ันกลางระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการ

กับความภักดีของลูกคาและความเชื่อมั่น

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 1. สวนประสมทางการตลาดบริการมอีทิธพิลตอความพงึพอใจของลกูคา ธรุกจิไฮเปอรมารเกต็               

ในจังหวัดลําปาง เนนใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม ที่ชวยสนับสนุน

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเมื่อเขามาใชบริการ โดยปจจัยสําคัญตอการเขาใชบริการธุรกิจคาปลีกประเภท         

ไฮเปอรมารเก็ต เนนในเรื่องของราคาสินคา และของแถมหรือการจัดโปรโมชั่น ซึงจะทําใหลูกคาตัดสินใจ                         

ไดงายที่จะเขาใชบริการ รวมถึงปจจัยเอ้ือตาง ๆ เชน การใหบริการของพนักงาน กระบวนการใหบริการ                            

ที่ไมยุงยากและซับซอน เปนตน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Zhicheng (2012, 41) ที่พบวา องคประกอบ

ของสวนประสมทางการตลาดบริการท้ัง 7 ดานมีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Yelkur (2000, 105-115) พบวา องคประกอบของสวนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน

มีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจสวนใหญไมไดมาจากอิทธิพล

ของพนักงานผูใหบริการหรือปจจัยภายในของธุรกิจ แตสิ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคามากท่ีสุด                         

คือ ผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดรับจากธุรกิจ จากการวิเคราะหองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด                   

พบวามีสวนชวยในการออกแบบใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความตองการซ้ือสินคา

 2. สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่น จากผลการวิจัยที่ไดพบวา 

ธรุกจิไฮเปอรมารเก็ต จงัหวัดลาํปาง ในสวนของสวนประสมทางการตลาดบริการไมมอีทิธิพลตอความเช่ือม่ัน

ของลูกคาที่เขาใชบริการ เนื่องจากเปนธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ                                    

ในตราสินคา และมีการสงเสริมดานการตลาดอยางสมํ่าเสมอ จึงไมจําเปนตองกระตุนใหลูกคาเกิด                               

ความตองการอยากเขามาใชบรกิาร แตเพยีงตองการใหลกูคาเกดิการรบัรูถงึสวนประสมทางการตลาดบรกิาร

ที่เพิ่มขึ้นในแตละดาน จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา และสงผลตอความเช่ือมั่นในตัวของธุรกิจ                        

ทีเ่กิดกบัลกูคา ทัง้นี ้สอดคลองกบัผลงานวจิยัของ Saengnin (2015, 88-92) พบวา สวนประสมทางการตลาด

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเชื่อใจ                      

ของลูกคา ยกเวนดานผลิตภัณฑ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Thitivaorn (2015, 122-125)                                           

ที่ผานมาพบวา สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกตอความไวเนื้อเชื่อใจของลูกคาที่เขาใชบริการ 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561142

 3. สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา จากผลการวิจัย                     
ที่ไดพบวา การเขาใชบริการของลูกคาในจังหวัดลําปางตอธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต ลูกคาใหความสําคัญตอ                      
ดานราคาและการสงเสริมการตลาดมากกวาที่จะสนใจในดานอ่ืน ๆ เพราะลูกคาสวนใหญมีอาชีพเกษตร/
คาขาย/รับจางทั่วไป และมีรายไดปานกลาง ดังนั้นการที่ลูกคาจะเกิดความภักดีตอธุรกิจจําเปนตองเกิด                      
ความพึงพอใจกอนเสมอ ผลการวิจัยที่ไดจึงไมสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ Krisnanto & Khatrine 
(2016, 26-37) พบวา การวิเคราะหเสนทางของสวนประสมทางการตลาด 7P’s มีอิทธิพลตอความภักดีของ
ลกูคาโดยออมผานความพึงพอใจของลูกคาทีใ่ชบรกิาร และไมสอดคลองกบัแนวคิดของ Kotler & Armstrong 
(2010, 72) ไดกลาววาสวนประสมทางการตลาดบริการเปนกิจกรรมท่ีมนุษยไดตอบสนองความตองการ                   
ของบุคคลหรือลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแลวจึงเกิดเปนความภักดี โดยปจจัยของสวนประสมทาง                         
การตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย ไมไดสงผลกระทบตอความภักดีโดยตรงแตอาจตองมีความพึงพอใจตอ                              

สวนประสมทางการตลาดบริการของลูกคากอนการเกิดเปนความภักดี 

 4. ความพงึพอใจของลกูคามอีทิธพิลตอความเช่ือมัน่ ลกูคาทีเ่ขามาใชบริการธรุกิจไฮเปอรมารเก็ต
ในจังหวัดลําปางเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของธุรกิจ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทาง                  
การตลาดบริการทั้ง 7 ประการ โดยลูกคาไดใหความสําคัญตอดานราคาของสินคาเปนสําคัญที่ทําใหงายตอ                    
การเลือกซ้ือสินคาซ่ึงสงผลตอการเขาใชบริการในระยะยาว สอดรับกับแนวคิดของ Hasemark & Albinsson 
(2004, 40-57) นิยามความหมายของความพึงพอใจ คือ ทัศนคติโดยรวมของลูกคาท่ีมีตอผูใหบริการใน                  
ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการดวยสภาวะทางอารมณ ซึ่งสามารถสงตอไปยังลูกคาเพ่ือใหไดรับรูถึง                      
ความคาดหวังกับความแตกตางท่ีไดรับหลังใชบริการ ทั้งน้ีมิติของความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนกับลูกคาสอดรับ           
สวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ประการ ประกอบดวย (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา                                                             
(3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดานการสงเสริมการขาย (5) ดานบุคคล หรือพนักงาน (6) ดานกายภาพ 
และ (7) ดานกระบวนการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Songsom (2014, 30-40) พบวา ความพึงพอใจ
ของลกูคามอีทิธิพลเชิงบวกตอความไววางใจของลูกคา หากลูกคาเกดิความพึงพอใจท่ีสงูกวาขัน้พ้ืนฐาน ลกูคา

สามารถรับรูไดถึงความปรารถนาดีของกิจการคาปลีกจะนําไปสูความเชื่อถือที่ลูกคามีตอกิจการแหงนั้น

 5. ความพงึพอใจของลกูคามีอทิธพิลตอความภกัดขีองลกูคา ธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ จงัหวดัลําปาง 
มีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งขนาด ยี่หอ และประเภท มีการจัดแบงหมวดหมูของสินคางายตอการเลือกซื้อ 
ประหยัดเวลาในการเขาใชบริการ เนื่องจากมีการบริการครบวงจร และมีการอํานวยความสะดวก                                    
การจัดระเบียบชองทางการชําระเงิน สงผลใหลูกคาที่เขาใชบริการเกิดความพึงพอใจทุกครั้ง และไดรับส่ิงที่
ตนตองการ ซึง่ความรูสกึพอใจและไมพงึพอใจทีเ่กดิขึน้กับลกูคานัน้อาจมาจากประสบการณในการซ้ือ คาํแนะนาํ                                   
จากเพื่อน และคําแนะนําจากนักการตลาด ตลอดจนขาวสารท่ีแพรกระจายผานส่ือตาง ๆ ที่ทําใหลูกคา                     
อยากเขามาใชบรกิารในคร้ังตอไป สอดคลองกบังานวิจยัของ Songsom (2014, 30-40) ไดทาํการศกึษาพบวา 
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา เนื่องจากความพึงพอใจ                            
ของลูกคามีหลายระดับซึ่งจะพัฒนาจากความพึงพอใจเดิมท่ีมีอยูและเปรียบเทียบกับความคาดหวังกอนซ้ือ
กับสิ่งที่ไดรับจริง ทําใหลูกคาสวนใหญเกิดความพึงพอใจตอตัวผลิตภัณฑหรือสินคา และบริการมากที่สุด                              

สอดรับกับผลการวิจัยของ Seyed Rajab Nikhashemi, Laily Haj Paim, Samsinar Md Sidin & Ali Khatibi 
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(2014, 377-386) พบวาความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากการส่ังสมประสบการณ สิ่งสําคัญที่พบ                                           
ในการทําธุรกิจไฮเปอรมารท คือ การสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับลูกคาอยางตอเนื่อง 
 6. ความเชือ่มัน่ไมมอีทิธิพลตอความภกัดขีองลกูคา จากผลการวจิยัทีไ่ดพบวา ลกูคาทีเ่ขามา
ใชบริการธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตในจังหวัดลําปาง ไมไดมีความเชื่อมั่นเมื่อเขาใชบริการเทาที่ควร อันเนื่องมา
จากการเขาใชบริการแตละครั้ง ลูกคาไมไดกังวลหรือสนใจตอความสามารถหรือทักษะการใหบริการของ
พนักงาน หรือความเสมอภาคและความโปรงใสดานราคาของสินคา เพราะธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจ                  
ที่มีชื่อเสียงและมีความเปนกลางดานมาตรฐานการกําหนดราคาสินคา และการใหบริการของพนักงาน                        
เปนสวนรวม  ลกูคาทีเ่ขาใชบรกิารจงึไมไดตระหนกัถงึความเชือ่มัน่มากนกั ตลอดจนหากธรุกจิใหความสาํคัญ
ตอการสรางเรื่องราว สรางความเชื่อใจผานส่ือที่ลูกคาสามารถรับรูไดมากยอมสงผลดีตอภาพรวมของ                      
ความนาเช่ือถือของธุรกิจ สอดคลองกับแนวคิดของ Murray & O’driscoll (1996, 257) กลาววาสิ่งที่ทําให                   
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการไดงายนั้น ผูบริโภคจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกเมื่อ                              
เขาใชบรกิาร ไดรบัรปูรางของสนิคาหรอืบรกิารตามทีธ่รุกจิไดตกลงไว หรือการไดรบัการประกนัสินคาเม่ือซือ้สนิคา
จะกลายเปนความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค หากผูใหบริการมีไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับ                
ผูบรโิภคไดจะทาํใหผูบรโิภคไมอยากกลับมาใชบริการในคร้ังตอ ๆ  ไป และจะทําใหผูบริโภคเปล่ียนไปใชบริการ
หรือซื้อสินคาจากผูใหบริการรายอ่ืน และสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ Songsom (2014, 30-40)                     
พบวา การท่ีผูใหบรกิารมีความนาเช่ือถอืหรือผูใชบรกิารไดรบัความไววางใจมากข้ึนจะเปนองคประกอบสําคญั
ที่ทําใหผูบริโภคหรือผูใชบริการหันมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น ดังสมการความไววางใจของลูกคามีอิทธิพลทาง

ตรงตอความภักดีของลูกคา ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

สรุป
 สวนประสมทางการตลาดบรกิาร ความพงึพอใจของลกูคา และความเชือ่มัน่ทีม่อีทิธพิลตอความภกัดี
ของลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง เห็นไดวาความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความเช่ือม่ัน 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ สวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา และ                                
ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา สําหรับสวนประสมทางการตลาดบริการและ                     
ความเช่ือม่ันไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคา และสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีอิทธิพลตอ                       
ความเช่ือม่ัน ทั้งน้ีปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีแกลูกคาไดดี ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา สําหรับ                                  
สวนประสมทางการตลาดบริการ ทัง้ 7 ประการจะสงผลตอความภักดีของลกูคาในธุรกิจนัน้จาํเปนตองผานความพึงพอใจ
ของลูกคากอน เพือ่ใหลกูคาเกิดความรูสกึรบัรูไดกอนกลับมาใชบริการในคร้ังตอไป จากผลการวิจยัเห็นไดวา
ความเช่ือมั่นไมไดเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหลูกคาที่ใชบริการเกิดความภักดีตอธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต                        
จังหวัดลําปาง ถาหากธุรกิจตองการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับลูกคาจําเปนตองสรางความพึงพอใจ                     
ใหเกิดขึ้นกับลูกคาเปนสิ่งสําคัญ เพราะกลุมลูกคาธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนลูกคา               
ที่มีรายไดปานกลาง ธุรกิจจําเปนตองมีการเพิ่มแรงผลักของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการใหควบคู
กันไปทั้ง 7 ประการ โดยไมใหบกพรองตอการใหบริการ รวมถึงธุรกิจผูใหบริการควรเพ่ิมความม่ันใจ และ                  

การสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกันเมื่อใหบริการแกลูกคาทุกราย 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
 การศกึษาครัง้นีเ้ปนการศกึษาเฉพาะพืน้ที ่ทัง้นีส้ามารถนาํไปขยายพืน้ทีก่ารวจิยัเพือ่การตอยอดของ

ธรุกจิไฮเปอรมารเกต็ รวมถงึธรุกิจประเภทอืน่ ๆ  เพ่ือใหเกดิมมุมองและการปรบัตวัของธรุกจิบรกิารและสามารถ

พัฒนาใหเกิดการตอยอดการบริการที่ดีตอผูบริโภคในอนาคต 
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